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I. Nazwa ffirmal oraz adres Zamawiaiacego

Narodbwy Fundusz Zdrbwia, Sl^ski Oddzial Wojewodzki w KatoWicach, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice;
e-mail: 7an10wieniapubliczne@nf7.-kat0wice.pl. strona intemetOwa: www.nfz-katowice.pl.

II. Tfvb udzielenia zaiiidwienia

Postppowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 f. Prawo.zamdwien publicznych (j.t. Dz.U. z 2017, poz. 1579).
Numer postfpowania

Postppowanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numereni 15/pii/2018. WykOnawcy
we wszelkich kontaktach z Zamawiaj^cym proszeni s^ 0 powolywanie si? na ww. numer.

Rodzaj zamdwieiiia: robota budowlana.

Terrainologia

Ilekroc w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia" zWanej talcie „S1WZ" mOwa jest o "pzp",
nale^ przez to rozumied ustaw? z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych. Ilekrod w „SIWZ" mowa
jest o "Zamawiaj^cym", nalezy przez to rozumied Sl^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia

(SOW NFZ lub ^l^ski OW NFZ). Ilelq-oc w SIWZ mowa jest o „dniach" naleZy przez to rozuinied dni
kalendarzowe zgodnie z art. 110 in. k.c. Ilekrod w niniejszej SIWZ mowa jest 0 „rozporz^dZeniu Ministra

Rozwoju w sprawie dokumentdw" nalezy przez to rozuniied rozporz^dzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r.

w sprawie rodzajdw dokumentdw, jakich moze Z^dad zamawiaj^cy od wykonawcy w postppowaniu 0 udzielenie

zamdwienia (Dz.U. poz. 1126).

in. Opis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zamdwienia jest robOta budowlana polegaj^ca na wykonaniu instalacji 2 kpl. klimatyzatordw

precy^jnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13 zgodnie

z zasadami okreslonymi w SIWZ.

Przedmiot zamdwienia obejmuje swym zakresem wykonanie kompletnych instalacji klimatyzacji dla poHiieszczenia

serwerowni i dla chlodnicy wodnej w centrali wentylacyjnej dla budynku NFZ w Katowicach.

Kod Wspdlneeo Slownika Zamdwien fCPV):

KOD CPV NAZWA

45331220-4 Instalacja klimatyzacji

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331220-4 Instalowanie urz^dzen klimatyzacyjnych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45331230-7 Instalowanie urzqdzen chlodz^cych

Na opis przedmiotu zamdwienia sklada sie:

a) formularz opis przedmiotu zamdwienia,

b) dokumentacjaprojektowa:

- Projekt budowlano-wykonawczy wykonany przez Zaklad Ushig Projektowych i Sporz^dzania Operatdw

Szacunkowych „Wolski";

- Przedmiar robdt;

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiOR).

Opis przedmiotu zamdwienia okreSia standardy jakoSciowe, 0 ktdrych mowa w art.91 ust.2a pzp.

w



Nr zam6wienia: 15/pn/2018

llwaga!

•W forinularzu opis pfzedmiotu zanlowienia Wykonawca jako tre^c oferty winien poda6 nas^f producenta

oferowanych urz^dzen klimatyzacji (agregaty wody lodowej i szafy klifflatyzacji precyzyjnej), a takze nazwf, w tym

model oferowaiiych urz^dzen klimatyzacji (agregaty wody lodotvej i szafy klimatyzacji precyzyjnej).

•W przypadku fdztiic fflerytorycznych pomi?dzy tresci^ dokumcntacji, prpjektowej b^dz STWiOR a tre^ci^

pozostalej czpSci SlWZ/piefWszedstwo HiaJ^ zapisy pdzostalej cz^Sci iSrWZ.

•Wykonawca winien niezwlocznie zglosic Zamawiaj^cemu w trybie art. 38 pzp wszellde w^^liwo^ci odnosZ^ce sip

do opisu prZedrttiotu zamowienia, w tym do dokumentacji projektowej i STWiOR, w szczCgdlno^Ci wszelkie
dostrZezone blpdy, wewnptrzne sprzeczno^ci, niezgodnosci, czy niekonsekwencje.

• W^ przypadku jakichkolwiek pytan b^dz w^tpliwo^ci, Wykonawca winien na podstawie art.3 8 ust. 1 ustawy Prawo
Zamdwien publicZnych zwfdciC sip do Zamawiaj^cegp z wnioskiem o wyja^nienie treSci SIWZ. Zamawiaj^cy

udzieli wyja^nien zgodnie z procedure okre^lon^ w przepisach cyt. ustawy.

Uwaga! AutofZy dokumentacji projektoWej oraz STWiOR nie s^ upowaZnieni do udzielaiiia jakichkolwiek
infonnacji Wykonawcom.

2. Realizacja zamPwienia bpdzie przebiegala na wartmkach okreSlonych we wZPrze umowy stanowi^cym zai^cznik
do niniejszej SIWZ. Wzdr umowy przewiduje i okre^la warunki ewentualnej zmiany tresci umovvy.

Niniejsza SIWZ we wzorze umowy pkre^la takZe:

a) wymagania dPtycz^ce umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s^ rPboty budowlane, ktdrych

niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiaj^cego odpowiednio zastrzeZeh lub sprzeciwu,
b) informacje o umpwach o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s^ dostawy Itib ushigi, ktore, z Uwagi na

warto^C lub przedmiot fych dostaW lub ushig, nie podlegaj^ obowi^owi przedkladania Zamawiaj^cemu.

Wz6r umowy okresla zasady zawierania um6w o podwykonawstwo zardwno w przedmiocie robot budPwlanych, jak

i w przedmiocie dostaw i ushig.

Obowi^zek przedkladania umdw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s^ dostawy lub ushigi nie dotycZy

um6w 0 podwykonawstwo o warto^ci mniejszej niz 0,5% warto^ci umowy (tj. 0,5% wynagfodzenia mnowy

okreslonego w §7 ust.l umowy - ceny oferty), a takZe um6w o podwykonawstwo, ktorych przedmiot jest inny niZ

polegaj^cy na dostawie agregatdw wody lodowej lub szaf klimatyzacji precyzyjnej. Wyl^czenie, o ktdryin mowa
w Zdaniu poprZedzaj^cym, nie dofyczy umow o podwykonawstwo o warto^ci wipkszej niZ 50.000^00 zlotych

(brutto).

3. Normv rdwnowaZne

Zgodnie z art.30 ust.4 pzp, w zakresie norm, jakimi opisano przedmiot zaihdwienia, dopuszczone zostaj^

rozwi^ania rdwnowaZne opisywanym, a odniesieniu taldemu towarzysz^ wyrazy „lub rdwnowaZne".

Spelnienie warunku rdwnowaZnOici Wykonawca zobowi^zany jest wykazad na wypetnionym, podpisanym

i zalqczPnym do oferty formularzu opis r6wnowazno§ci. Formularz opis rownowaZnoSci naleZy wypelniC przy

uwzglpdnieniu wskaZdwek zawarfych w niniejszej SIWZ, a takZe w tresci samego formiilarza.

Zamawiajacy dopuszcza moZliwoSC wskazania norm rdwnowaZnych w odniesieniu do norm, W tym PN, PN-IEC,

PN-HD, PN-B, PN-B, PN/H wskazanych w skladajacej si? na SIWZ dokumentacji projektowej b^dz w STWiOR.

Wsz?dzie tam, gdzie w SIWZ pojawia si? odniesienie do konkretnej normy, .przyjmuje si?, iZ odniesieniu takiemu

towarzysza wyrazy „lub rdwnowaZne" - dopuszcza si? rozwi^zania rdwnowaZne opisanyin przez Zamawiaja'cego.



Nr zamowienia: 15/pn/2018

Wykonawca, ktory powohije si? na rozwi^ania r6wnowa&ie opisywanym przez Zamawiaj^cego, jest obowi^any

wykaza(5, oferowana przez niego robota budowlana spelnia wymagania okreslone przez Zamawiaj^cego.

W tym celu Wykonawca winien wypeinid i zal^czy6 do formularza oferty formularz opis rdwnowainoSci.

Wykonawca wypebiiaj^c formularz opis rdwnowa^o^ci winien:

a) wskazad nazw? normy/norm - rozwi^zania rdwnowaaiego oraz

b) podad opis oferowaUego rOzwi^zania rdwnowamego,

w odniesieniu do norm wskazanych w SIWZ.

Opis oferowanego rozwi^zania rdwnowamego winien wykazac (udowodnid) rdWnowaznodd rozwi^zania, ktore
wirmo byd Ua poziomie nie gorszym mi. normy wskazane w SIWZ.

Uwaga: Formularz opis rownowazmodci nalezy wypelnid i podpisad w przypadku oferowania rozwi^n
fdwnowaaiych. Niewypelnienie b^dz niezal^czenie do oferty fonUularza. Opis rownowa&o^ci oznacza, ii

: Wykonawca oferuje normy (rozwi^zania) zgodne ze wskazanymi w SIWZ.

4. Wvmdg zatrudnienia na podstawie umowv o prace tart. 29 ust.3a pzpl

Zgodnie z art. 29 ust.3a pzp, Zamawiajqcy okresla w opisieprzedmiotu zamowienia na uslugi lub roboty budowlane
- wymagania zatrudnienia przez wykonawcf lub podwykonawc^ na podstawie umowy o prac? osob wykonujqcych

wskazane przez zamqwiajqcego czynnbsci w zakresie redlizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega

na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1502, zpozn. zm.).

Przez czynnosci, ktdrych wykonanie pOlega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, rozumie si?

wszystkie czynnosci fizyczne wykonywane w ramach przedmiotu zamdwienia (umowy), ktdre wskazano, w tym

w przedmiarze robdt oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, wykonywane

bezpo^rednio przez pracownikdw fizycznych uczestnicz^cych po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy

w procesie wykonywania robdt budowlanych (ushig) obj?tych przedmiotem zamdwienia, z wyl^czeniem czynnosci

okreslonych w poz. 1.13 przedmiaru robdt (doStawa i montaz belek zelbetowych) oraz pozostalych czynnosci

polegaj^cych na dostawie oraz transporcie (kierowcy).

Powyfezy wymdg zatrudnienia Ua podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy nie dotycZy czynnosci
wykonywanych prZez kierownika budowy, kierownika robdt b^dz inne osoby peini^ce samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, a takze nie obejmuje

przypadkdw osobistego ̂ wiadczenia przez przedsi?biorc? prowadz^cego jednoosobow^ dzialalno^d gospodarcz^.

Wymdg zatrudniania na podstawie umowy o prac?, o ktdrym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamdwien

publicznych, dotyczy czynnosci wykonywanych w ramach przedmiotu zamdwienia Ua roboty budowlane, nie zai w

okresie gwarancji i r?kojmi za wady.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 nkt 8a nzn. wskazuie sie:

1) Sposdb dokumentowania zatrudnienia osdb, o ktdrych mowa w art. 29 ust.3a pzp: najpdMej w dniu

zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zale^nosci od tego, cZy dana osOba zatrudniona jest przez

Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlozy Zamawiaj^cemu Qednej z osdb wskazanych w §5 ust.l lunowy)

d^wiadczenie, ii osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego zamdwienia (umowy) czynnosci, co do ktdrych

przedmiotoWa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, b?d^ zatrudnione na podstawie

umowy 0 prac? w rozumieniu kodeksu pracy w calym okresie realizacji lunowy. O^wiadczenie (kompletne
oSwiadczenie) winno zawierad rdwnie± imi? i nazwisko osdb zatrudnionych na podstawie umowy o prac? waz

ze wskazaniem wykonywanych przez dan§ osob? czynnosci, rodzaju umoWy o prac?, dokiadne okre^lenie
podmiotu skladaj^cego oSwiadczenie, dat? zlotenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
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oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

2) Uprawnienia Zamawiaj^cego w zakresie kontroli spelniania przez Wykohawcf ̂ magab, o ktdrych mowa

w art. 29 ust.3a pzp: Zamawiajacy zastrzega sobie nast^puj^ce uprawnienia w zakresie kontroli spelniania przez

Wykonawc? (lub podwykonawc?) wymagaA, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a pzp, dokumentbwanych za

pomoca oswiadczenia wymaganego na podstawie pkt 1):

a) niozliwoSc z^dania poswiadczonej za zgodnoSc z oryginalem odpowiednio przez Wykonawc? lUb

podwykonawcy kopii umowy/mnow o pracy osob wykbnuj^cych w trakcie realizacji zamomenia

czynnoSci, ktorych dotyczy wymienione w ust.21 oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy; kopia

umowy/iun6w powinna zostad zanonimizowana (tj. w szczegolnoSci bez adresdw, nr PESEL

pracbivnikdw) w sposob zapewniaj^cy ochrony danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami

R.0DO. Imiy i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,

rodzaj umowy o pracy powinny bye mozliwe do zidentyfikowania;

b) mozliwoSc z^dania zaswiadczenia wlaSciwego oddziahi ZUS, potwiyrdzaj^cego oplacanie przez

Wykonawcy lub podwykonawcy skladek na ubezpieczenia spoleczne i zidrowotne z tytulu zatrudnienia na

podstawie umow o pracy za ostatru okres rozliczeniowy;

c) mozliwosc z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcy lub

podwykonawcy kopii dowodu potwierdzaj^cego zgloszenie pracownika przez pracodawcy do ubezpieczeh,

zanonilhizowan^ w sposob zapewniaj^cy ochrony danych osobowych pfacowhikdw, zgodnie z przejpisami

RODO. Imiy i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

d) mozliwoSc z^dania, wyjasnien w przypadku w^tpliwoSci w zakresie potwierdzenia spebiiahia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracy;

e) mozliwosd zwrdcenia siy do Pahstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli w przypadku

powziycia uzasadnionych w^tpliwoSci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcy lub

podwykonawcy.

Wskazane pod lit. a, b lub c dokumenty, a takze wyjasnienia, o ktorych mowa pod lit.d Wykonawca przedlozy

ZamaWiaj^cemu ha kazde wezwanie Zamawiaj^cego w wyznaczonym w tym wei^aniu temiinie w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracy przez Wykonaycy lub podwykonawcy

os6b wykonuj^cych w trakcie realizacji umowy czynnosci, co do ktdrych przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga

zatrudnienia na podstawie urnowy o pracy.

3) Sankcje z tytulu niespelnienia Tt^magah, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a pzp: opisana we Wzorze umowy

mozliwosc rozwi^zania lunowy i naliczenia kary uniownej w przypadku niezlbzehia w termiriie kompletnego

oSwiadczenia, o ktorym mowa w pkt 1) oraz obowi^zek zaplaty kary umownej za kazdy dzieh niezatruiMania

w oparciu o umowy o pracy osoby wykonuj^cej czynnoSci, co do ktdrych SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia

na podstawie Umowy o pracy w rozumieniu kodeksu pracy, a takze obowi^zek zaplaty kary umownej za kazdy

dzieh opdMenia w przedlozehiu w terminie dokumentdw, o ktdrych hiowa w pkt 2) lit. a, b lub c, b^di za kazdy

dzieh opoznienia w przedlo2eniu w terminie wyjaSnieh, o ktdrych mowa w pkt 2) lit.d.

4) Rodzaj czynnoSci niezbydnych do realizacji zamowienia, ktorych dotyczq wymagauia zatrudnienia na

podstawie umowy o pracy przez Wykonawcy lub podwykonawcy 6s6b wykonuj^cych czynnosci w trakcie

realizacji zamdwienia: zgodnie z pkt III pkt 4 SIWZ.

5. Warunki gwarancii i rekoimi za wadv:

WykonaWca winien udzielic gwarancji i rykojmi za wady przedmiotu zamdwienia, tj. na wykonane roboty

budowlane, w tym na wykonane instalacje oraz zastosowane materialy/urz^dzenia, a takze na pozostale elementy
zamdwienia, ktdre moina obj^d rykojmi^ i gwarancji, na warunkach okreslonych we wzorle iunowy.

WykonaWca winien zaoferowac okres gwarancji i rykojmi za wady nie krdtszy niz 36 miesiycy inie dhizszy niz 60

ihiesi^ce.

^5^
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Bieg okresu gwarancji i r^kojmi za wady rozpoezyna si? od dnia podpisania protokolu odbioru robdt budowlanych,
konczy za5 wfaz z uplywem zaOferowanego przez Wykonawc? okresu gwarancji i r?kojmi za wady licz^c od dnia
podpisania protokohi koncowego.

Wykonawca winien podad (w miesi^cach) oferowany okres gwarancji i r?kojnii za Wady w formularzu oferty.
/Patrz formiilarz oferty oraz pkt XIlI SIWZ (kryterium II oceny dfert)./

Uwaga! Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mog^ byd sprzeczne z Wafunkami
gwarancji wynikaj^cymi z umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^zane b^d^ postanowieniami
umowy. Warunki (w tym okres) gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych m6g^ byd korzystniejsze od
okre^lonych wumowie.

6. Waninki platfosci: warunki platnosci zostaly pkreslone we wzorze umowy.

7. Inne iriformacie.

1) Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozIiwoSci skladania ofert cz?5ciowych.

2) Zamawiaj^cy hie dopuszcza mozliwo^ci skladania ofert wariantowych.
3) Zamawiaj^Cy nie przewiduje mozliwo^ci udzielenia zamdwieh, o ktdrych mowa w aft. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.
4) J?zyk postppowania.

WyjaSnia si?, iz zgodnie z zasad4 wyrazon^ w art. 9 ust. 2 pzp, post?powanie o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzi si? w j?zyku polskim. Wymdg art. 9 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych wi^e si? z regulacj^
ustawy z dnia 07.10.1999 r. o j?zyku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t.), ktdra formuhije zasad? u^ywania j?zyka
polskiego przez podmioty wykonuj^ce zadania publiczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa 0 j?zyku
polskim w art. 11 stanowi, it art. 5-10 tejze ustawy nie dotycz^ mi?dzy innymi nazw wlasnych, zwyczajowo
stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakdw towarowych, nazw handlowych oraz oznaczen
pochodzenia towardw i ushig, norm wprowadzanych w j?zyku oryginahi zgodnie z przepisami o normalizacji.

8. Podwvkonawstwo.

1) Zgodnie z art. 36a ust. 1 pzp Wykonawca moze nowierzvd wykonanie cz?sci zamdwienia podwykonawcy.
2) Zamawiaj^cy na podstawie art. 36b ust.l pzp z^da wskazania przez Wvkonawce czefei zamdwienia. ktdrych

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyd podwykonawcom, i podania przez Wvkonawce. firm
podwvkonawcdw fnatrz: formularz oferty).

3) Zgodnie z art. 36b ust.la pZp, w przypadku zamdwien na roboty budowlane, ktdre maj^ byd wykonane
w miejscu podlegaj^cym bezpo^redniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy aby przed
prZyst^pieniem do Wykonywania zamdwienia, Wykonawca, o ile S^ juz znane, podal nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i osdb do kontaktu z nimi, zaanga^iowahych w roboty
budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiaj^cego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw,
ktdrym w pdzhiejszym okresie zamierza powierzyd realizacj? robdt budowlanych.

4) Zgodnie z art. 36b ust.2 pzp, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywal si?, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust.l, w celu wykazania spelniania
warunkdw udziahi w post?powaniu, Wykonawca jest obowi^zany wykazad Zamawiaj^cemu, ze proponowany

inny podwykdnawca lub Wykonawca samodzielnie spehiia je w stopniu nie mniejszym ni^; podwykonawca, na
ktdrego zasoby Wykonawca powolywal si? w trakcie post?powania o udzielenie zamdwienia.

Uwaga: stosownie do art. 2 pkt 9b pzp przez umowe o Dodwvkonawstwo nalezy rozumied umow? w formie pisemnej
0 charakterze odplatnym, ktdfej przedmiotem s^ uslugi, dostawy lub roboly budowlane stanowi^ce cz?^d zamdwienia
publicznego, zawart^ mi?dzy wybranym przez zamawiaj^cego wykonawca a iimym podmiotem (podwykonawcy), a w przypadku
zamdwien publicznych na roboty budowlane takze mi?d^ podwykonawcy a dalszym podwykonawcy lub mi?dzy dalsz5Tni
podwykonawcami.

W zwiyzku z powyzszym podwykonawcy w niniejszym zamdwieniu nie b?dzie producent materialdw/urzydzen, ahi Zaden inny
podmiot, od ktdrego Wykonawca zakupil towar w celu dalszej odsprzedaZy, o ile zakup nie zostal ddkonany wylycznie w celu
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wykonania niniejszego zamowienia.

IV. Termin i mieisce wvkonania zamowienia

1. Termin wykonania zam6wienia: zam6wienie winno zostad wykonane w terminie do dnia 31.12.2018 r.

z zastrzezeniem § 4 ust. 7 wzoru lunowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy front robdt w terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia zawarcia umowy.

Przekazanie frbntu robot wmno zostab pbtwierdzone przez Strony protokoiem przekazania frontu robbt.

W terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia zawarcia uihowy Strony uzgodnia harmonogram realizacji robot

budowlanych. ,

W terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia zawarcia mnowy Wykonawca obowiazany jest' przedstawib

ZamawiaJacemu dokument potwierdziajacy posiadanie stosownego ubezpieczenia na zasadach okreslonych we

wzorze umowy.

P.dzdstale terminy okresla wzor umowy.

2. Miejsce realizacji zamdwienia: ul. Kossutha 13,40-844 Katowice.

V. Warunki udziaiu w postepowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp o udzielenie zamowienia moga ubiegaC si? Wykonawcy, ktbrzy:

1) nie podlegaja wykluczeniu;

2) spehiiaja warunki udziahi w post?powaniu, o ile zostaly one okreslone przez ZamawiaJacego W oglpszeniu

o zambwieniu.

W niniejszym posiqpowaniu stawia si4 warunek udziaiu w postqpowaniu dotyczqcy sytuacjifindnsowej.

Ad.l) Art. 22 ust.1 pkt 1 dzd - niepodleeanie wvkluczeniu.

W stosunku do Wykonawcy nie moga zachodzic podstawy wykluczenia, o ktbiych mowa w art. 24 ust.l pkt 12-pkt
23 pzp.

W celu wykazania bfaku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz Z oferta o^wiadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, o ktbrym mowa w pkt VI pkt l.ppkt 1 SIWZ, za^ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

intemetowej informacji, o ktbrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca sklada rbwniez o^wiadczenie wskazahe

w pkt VI pkt 2 SIWZ.

» Wykonawca, ktbry podlega.wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.l pkt.l3 i 14 oraz 16-20 pzp, moze przedstawib
dowody na to, z;e podjfte przez niego srodjd s^ wystarczaj^ce do wykazania Jego rzetelnoici, w szczegblno^ci
udowbdnic naprawienie szkody wyrz^dzonej przest?pstwem lub przest?pstWem skarbowym, zado^cuczynienie
pieni?2ne za doznan^ krzywd? lub naprawienie szkody, wyczerpuj^ce wyja^nienie stanu faktycznego oraz

wspblprac? z organami ̂ cigania oraz podj?cie konkremych Srodkbw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktbre s^ odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu post?powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jezeli wobec Wykonawcy,

b?d4cego podmiotem Zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie

zambwienia oraz nie uplyn^l okre§lony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust.8 pzp).

»Wykonawca, ktbry powohije si? na zasoby iimych podmiotbw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spehiiania, w zakresie, w jakim powohije si? na ich zasoby, warunku udziahi

w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o^wiadczeniu, o ktbrym mowa w art. 25a uSt.l pkt 1
pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).

» Zamawiaj^Cy moze wykluczyc Wykonawc? na ka^dym etapie post?powania o udzielenie zambwienia.

4^
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Ad.2) Art. 22 ust.1 pkt 2 dzd - snetnianie warunku udzialu w postepowaniii okre^lOnego przez

Zamawiaiacego w ogloszeniu o zamdwieniu oraz ninieiszei SIWZ

Art. 22 ust.lb pkt 2 pZd - warunek udzialu w post^powaniu dotyczqcy sytuacji finansowej.

Wykonawca winien wykaza6 posiadanie Srodkdw fmansowych w wysokoSci co najinniej 100,000,00 zlotych lub

zdolno^ci kredytowej na pozibmie nie mniejszym niz 100^000,00 zlotych, w okresie hie wczesniejszym niz

1 miesiqc przed uplywem terminu skladania ofert.

W celu wykaZania spelnienia warunku udzialu w post^powaniu dotycz^cego sytuacji finansowej, Wykohawca

sklada oswiadczenie o spelnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zaniawiaj^cego

dokument, 0 ktorym mowa w pkt VI pkt 3 lit.a lub lit.b SIWZ.

2. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych si? o udzielenie zamowienia:
a) warunek niepodlegania wykluczeniu, o ktdrym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 1 SIWZ, winien spelnic kazdy

z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajqcy si? o udzielenie zamowienia;

b) warunek udzialu w post?powaniu, o ktorym mowa w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ - wystarczy spelnienie go

wspdlnie przez Wykonawcdw ubiegaj^cych si? o zamdwienie (jako smna posiadanych srodkdw

finansowych lub zdolno^ci kredytowej), co ozhacza, iz warunek moze spehud jeden z Wykonawcdw,

l^cznie dwdch lub kilku z nich albo l^cznie wszyscy Wykonawcy;

3. W zwiqzku z art. 22a ust.l pzp, zgodnie z ktdrym: Wykonawca maze w celu potwier^enia spelniania warunkow

udzialu w postgpowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowiema lub jego czfsci,

polegac na zdolnosCiach technicznych lub zawodowych lub sytuacjifinansowej lub ekonomicznej innychpodmiotow,
niezaleinie od charakteru prawnego Iqczqcych go z nim stosunkow prawnych,

na gruncie niniejszego post?powania przyjmuje si?, iz „stosowna sytuacja", o ktdrej mowa w cyt. art. 22a ust.l pzp,

wyst^pi wyl^cznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, ktdry polega na zasobach innego podmiotu/dw, udowodni Zamawiaj^cemu, ze realizuj^c
zamdwienie b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami tego podmiotu/dw, w szczegdlnodci przedstawiaj^c

zobowiqzanie tego podmiotu/dw do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobdw na potrzeby realizacji

zamdwienia.

2) Zamawiaj^cy oceni, iQ udost?pniane Wykonawcy przez inny podmiot/podmioty ich zasoby, pozwalaj^ na
wykazanie przez Wykonawc? spelniania warunku udzialu w post?powaniu oraz

3) Zamawiaj^cy zbada, ie nie zachodz^ wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 24
ust.l pkt 13-22 pzp.

Uwaga! W przypadku polegania na zasobach innego podmiotu/dw, Wykonawca jest zobowi^any wskazad ten fakt

w forinularzu oferty.

W celu oceny, czy Wykonawca polegaj^c na zasobach innych podmiotdw na zasadach okre^lonych w art. 22a pzp,
b?dzie dysponowal niezb?dnymi zasobami w stopniu mnoiliwiaj^cyni nalesyte wykonanie zamdwienia publicznego
oraz oceny, czy stosimek l^cz^cy Wykonawc? z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobdw,

Zamawiaj^cy zqda wskazania w szczegdlno&i:

a) podmiotu, ktdry udost?pni swoje zasoby (nazwa/firma oraz adres);

b) zakresu dost?pnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

c) sposobu wykorzystania zasobdw innego podmiotu przez Wykonawc? przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego;

d) zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego.

Ok'
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Informacje, o ktorych mowa powyzej pod. lit.a-d, wianv znalezc sie w zobowi^zaniu podmiotu do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezb^dnych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia.

Zobowiazaiiie podmiotu. o ktdrvm mowa wvzei. Wvkonawca zalacza do ofertv.

Zgodhie z art. 22a ust.6 pzp, jezeli zdolnosci lub sytuacja finansowa podmiotu, o ktdrym mowa w art. 22a ust.l pzp,
nie potwierdzaj^ spelnienia przez Wykonawce warunku udziahi w postepowaniu lub zachodz^ wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy ̂^da, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiaj^cego:

a) zast^pii ten podmiot iimym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowi^zai si? do osbbistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, je^ieli wykaze zdolnosci lub

sytuacje finansow^, o ktdrych mowa w art. 22a ust.l pzp.

.  Zgodhie z art. 22a ust.5 pzp, Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej iimyCh pOdmiot6w/tu odpowiada
solidamie z podmiotem, ktdry zobowi^zal sie do udostepnienia zasobdw, za szkode pohiesion^ przez
Zamawiaj^cego poWstal^ wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba i■ s, za nieudostepnienie zasobdw nie
ponosi winy.

VA, Podstawy wykluczenia. o ktdrvch mowa w art. 24 ust.5 pzo
Zamawiaj^cy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pzp.

VI. Wykaz o^wiadczeh lub dokumentdw potwierdzaiacych snelnianie warunkdw udzialii w,Postepowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia

1. Do dferty Wykonawca dotacza:

1) aktualne na dzieh skladania oferty oswiadczenie, o ktdrym mOwa w art 25a ust.1 pkt l .pzp,
tj. is Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia waninki udziahi W postepowaniu w zakresie
dotycz^cym zdolnosci finansowej.

Informacje zawarte w ww. o^wiadczeniu stanowi^ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunki udziahi w postepowaniu.
Uwaga! Wykonawca, ktdry powohije sie ua zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania.braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim pOwohije sie ich zasoby, warUhku udziahi
w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oSwiadczeniu, 0 ktdrym mowa powyi;ej (por. art. 25a
ust.3 pkt 2 pzp).
Wzor oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp, zal^czono.do SIWZ.
2) zobowi^zanie innego podmiotu/dw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby

realizacji zamdwienia (jezeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu/dw - patrz pkt V pkt 3 SlWZ).

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej Zamawiajgcego fWww.nfz-katowice.pl')
informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaze Zamawiaj^cemu oswiadczenie Wykonawcy
0 przynaleznoSci albo braku przynaleznoSci do tej samej grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.l pkt
23 pzp.
W pr^adku przynale:znoSci do tej samej grupy kapitalowej, Wykonawca moze zloityt wraz z oSwiadczeniem
dokumenty b^dz informacje potwierdzaj^ce, is powiqzania z innym Wykonawcy nie prowadz^ do zakldcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.
Por. art. 24 ust.ll pzp oraz §5 pkt 10 rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw
dokumentdw (...).
Wzor oswiadczenia - grupa kapitalowa stanowi zal^cznik do SIWZ.
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3. Przed udzieleniem zam6wienia Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc§, ktdrego oferta zostala najwyiiej oceniona,

do zlozenia w wvznaczonvm. nie krdtszvm niz 5 dni. terminie aktualnych iia dzien zlozenia nastfipuj^cych
dokumenfdw:

a) informacja banku lub spoldzielczej kasy oszcz^dnoSciowo-kredytowej potwierdzaj^ca \vysoko^(5

posiadanych ̂ fodkdw fmansowych lub zdolno^d kredytow^ Wykdnawcy, w okresie nie wcze^niejszym nii
1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert (per. pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ);

b) informacja banku lub spdldzielczej kasy oszczfdnoiciowo-kredytowej potwierdzaj^ca wysokoSd

posiadanych §rodk6w finansowych lub zdolno^d kredytow^ podmiotu, na ktdrego sytuacji finansowej
Wykonawca polega, w okresie nie wczesniejszym ni^; 1 miesi^c przed uplywem terminu skladania ofert
(jeiieli Wykonawca polega na sytuacji finansowej innego podmiotu/podniiOtdw).

» Je;^eli Wykonawca polega na sytuacji finansowej innego podmiotu/6w, przedstawia ww. dokument w odniesieniu

do tego podmiotu.
»Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca me moi:e zlo^d dokumentu dotyczqcego sytuacji finansowej

,  ■ %ymaganego przez Zamawiaj^cego, moze zlozyd inny dokument, ktdry w wystarczaj^cy sposdb potwierdza
spelnianie opisanego przez Zamawiajqcegp warunku udziahi w postppowamu (art.26 ust. 2c pzp).

c) W przvpadku-WSPdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wvkonawcdw:

1) osWiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ sklada kaS:dy z Wykonawcdw wspdlnie
ubiegaj^cych si? o udzielenie zamdwiema. 0§wiadczenie to winno potwierdzid spelniame warunkdw

udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktdrym kaiAy z Wykonawcow

wykazuje spelnianie warunkdw udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2) oswiadczenie, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 2 SIWZ sklada kai:dy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegaj^cych

si? 0 udzielenie zamowienia;

3) dokument, o ktdiym mowa w pkt VI pkt 3 lit.a lub odpowiednio lit.b winien potwierdzid spelnianie
warunku opisanego w pkt V pkt 1 ppkt 2 SIWZ wspdlme przez Wykonawcdw ubiegaj^cych si?

0 udzielenie zamdwiema (jako suma posiadanych ^rodkdw finansowych lub zdolno^ci kredytowej),

CO oznacza, iz warunek mo:^e spelnic jeden z Wykonawcdw, l^cznie dwdch lub kilku z mch albo l^cznie

wszyscy Wykonawcy.

d) Forma o^wiadczen i dokumentdw.

Kwestie zWi^zane mi?dzy innymi z form^ o^wiadczefi i dokumentdw reguluje rozporz^dzenie Ministra Rozwoju

z dhia26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dolomientdw (...).

»O^Wiadczenia, o ktdrych mowa w rozpofz§dzemu dotycz^ce Wykonawcy i innych pOdmiotdw, na ktdrych

zdolno^ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okre^lonych w art. 22a pzp oraz dotycz^ce

podwykonawcdw, skladane s^ w oryginale.

»Dokumenty, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu, inne nii o^wiadczema, o ktdrych mowa w §14 ust.l cyt.

rozporz^dzenia, skladane s^ w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodno^c z orygmalem.
»Po§wiadczema za zgodno^d z orygmalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolno^ciach

polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlme ubiegaj^cy si? o udzieleme zamdwienia publicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kazdego z nich dotycz^.

Po^wiadczeme za zgodnoid z oryginalem nast?puje w formie pisemnej.

»Zamawiaj4cy moze z^dad przedstawienia drygmahi lub notarialnie po^wiadczonej kopii dokumentdw, o ktdrych

mowa w rozporz^dzeniu, innych niz oswiadczenia, wyl^cznie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest hieczytelna

lub budzi w^tpliwodci co do jej prawdziwosci.

»Dokumenty sporz^dzone w j?zyku obcym s^ skladane wraz z thunaczeniem na j?zyk polski.

»Uwaga! Wykonawcy wspdlnie ubiegaj^cy si? o udzielenie zamdwienia winni zal^czyd do ofeiiy pelnomocnictwo.
Zgodnie z art.23 ust.2 pzp Wykonawcy tacy winni ustanowid pelnomocnika do reprezentowania ich W pdst?powaniu
0 udzielenie nimejszego zamdwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia uttiowy W sprawie

vl':
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zam6wienia. Dokument petaomocnictwa winien odpowiadad zasadom okre^lonym w pkt X lit.B. SIWZ dla
peinomocnictw.

»W przvpadku wskazania przez Wykonawc? dost?pno^ci o^wiadczefi lub dokumentdw, o ktdrych mdwa w §2, §5
i §7 cyt. rozporzqdzenia Mmistra RoZwoju, w formie elektronicznej pod dkre^lonymi adresaini intemetowymi
og6Inodost|pnyich i bezphtnych baz danych, Zamawiaj^cy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawc§ oswiadczenia lub dokumenty.

Uwaga: skorzystanie przez Zamawiajacego. Z ogdlnQdostfpiiych i bezplatnych baz danych j.w. jest uwarunkowane
wskazaniem ich prZez Wykonawc? Zgodnie Z § 10 ust.l rozporzadzenia Ministra RoZwoju w sprawie dokurnentdw.

»W przypadku wskazania przez Wykonawc? o^wiadczen lub dokumentdw, o ktdrych mdwa w §2, §5 i §7 cyt.
roZporzadzenia Ministra Rozwoju, ktdre znajduja si? w pdsiadaniu Zamawiajacego, w szczeg61no§ci oswiadczen lub
dokumentdw przechowywanych przez Zamawiajaeego zgodnie z art. 97 ust.l p^, Zamawiajacy w celu
pdtwierdzenia okoliczho^ci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1, pkt 1 i 3 pzp, korzysta z posiadanych oiwiadczeh lub
dokumentdw, o lie sa one aktualne. Uwaga: skorzystanie ze znajdujacych si? w pdsiadaniu Zaimawiajacego
oswiadczen lub dokumentdw jest uwarunkowane wskazaniem ich przez, Wykonawc? zgodnie z § 10 ust.2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie dokumentdw.

e) Art. 26 USt.3. ust.3a oraz ust.4 pzn.

Jezeli Wykonawca nie zioZyi oSwiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust.l pzp, oswiadcZeh lub dokumentdw
potwierdzajacych okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp, lub innych dokumentdw niezb?dnych dd
przeprowadzenia pdst?powania, oSwiadczenia lub dokumenty sa niekompletne, zawieraja bl?dy lub budza wskazane
przez Zamawiajaeego watpliwoSci, Zamawiajacy wzywa do ich zloZenia, uzupelnienia lub poprawienia lub do

udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupelnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaSnieh oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
post?powania.

Jezeli Wykonawca nie zlozyl wymaganych peinomocnictw albo zloZyl wadliwe pehiompcnictwa, Zamawiajacy

wzywa do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba Ze mimo ich zloZenia oferta Wykonawcy podlega
ddrzuceniu albo konieczne byloby uniewaZnienie post?powania.

Zamawiajacy wzywa takZe, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zloZenia wyjaSnieh dotyczacych oswiadczen

lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust.l pzp.

f) Art. 26 ust.6 pzp.

Wykonawca nie jest obowiazany do zloZenia oSwiadczen lub dokumentdw potwierdzajacych okoliczndSci,

0 ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jeZeli Zamawiajacy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace

tego Wykonawcy lub moZe je uzyskad za pomoca bezplatnych i ogdlnodost?pnych baz danych, w szczegdlnoSci

rejestrdw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnoSci podmiotdw

realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

Zapisy pkt VI ppkt 5-7 SIWZ nalezy odczytywac odpowiednio do zakresu dokumentdw/oswiadczen wymaganych

w niniejszym postcpowaniu.

g) Art..24aaozp.

Zamawiajacy zastfzega, iz zgodnie z art. 24aa ust.l pzp moze w niniejszym post?powaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonac oceny ofert, a nast?pnie zbadad, czy Wykonawca,

ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
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» Jezeli Wykonawca, o kt6ryrn mowa w art. 24aa ust. 1 pzp, uchyla si? od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moze zbadad, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spebiia warunki udziahi w post?powaniu wykonawca, ktdry zlozyi ofert? najwyzej ocenion^
sposrod pozostaiych ofert.

Vn. Informacia. o sposobie porozumiewania sie Zamawiaiacego z Wvkonawcami oraz prZftkaiwwania

o^wiadczen lub dokumentow. Osobv uprawnione do porozumiewania sie z Wvkonawcami

1. Komunikacja mi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcami odbywa si? za ,po5rednictwem operatora pocztowego
w rOzumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),

osobi^cie, za po^rednictwem poslanca, faksu lub przy uzyciu ̂ rodka kommikacji elektfonicznej w rozumieniu

ustawy z dfiia 18 lipca 2002 r. o ̂wiadczeniu ushag drog^ elektroniczn^ (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz.
1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), tj. za posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), z zastrzezeniem, iz oferta

■ winna zostac zlo^;ona pod rygorem niewamo^ci w formie pisemnej, pelnomocnictwo wimio zostad zlo^one
z zachowaniem formy okre^lonej w pkt X lit. B SIWZ (r6wniez w przypadku jego zlozenia w wyniku wezWania,
o ktdrym mowa w art. 26 ust.3a pzp), o^wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ustl pkt 1 oraz ust.3 pkt 2 pzp
winno zostad zlozone w formie pisemnej, za^ o^wiadczenia i dokumenty, o ktdrych mowa w rozporz^dzeniu

Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajdw dokumentow, Jakich moie z^dad zamawiaj^cy od
wykonawcy w post?poWaniu o udzielenie zam6wienia (rdwniez w przypadku ich zlo;tenia w wyniku wezwania,
o ktdrym mowa w aft. 26 ust. 3 pzp), w forinie wymaganej cyt. rozporz^dzeniem.

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o ktorym mowa w art. 94 ust.l pkt 2 pzp, zostanie przekazane

przy u^ciu Srodka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ̂ wiadczeniu using

drog^ elektroniczn^, tj. poczty elektroniczn^ (e-mail), b^dz faksem, b^dz za posrednictwem poslanca.

3. Jezeli Zamawiaj^cy lub Wykonawca przekazuj^ o^wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za

posrednictwem faksu lub przy u^ciu Srodkow komimikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. 0 Swiadczeniu ushig drog^ elektroniczn^, tj. poczty elektronicznej (e-mail), kazda ze stron na ̂^danie drugiej

strony niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiaj^cego Wykonawca winien poshigiwad si? numerem sprawy okreslonym

w SIWZ.

5. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez WykoHa:wc? pisemnie winny byd

skladane na adres: Sl^ski OW NFZ ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokdj 208A.

6. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawc? poczty elektroniczn^

(e-mail) winny byd kierowane na adres e-mail: zamowieniaDubliczne@.nfz-katowice.Dl: przekazywane faksem

winny byd kierowane na numer 32 735 16 36.

7. Wykonawca moze zwrdcid si? do Zamawiaj^cego o wyjaSnienie treSci SIWZ. Zamawiaj^cy udzieli wyjaSnieh

zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zamawiaj^cy jest obowi^zany udzielid wyjaSnien

niezwlocznie, jednak nie pdzniej ni2 na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert - jezeli wartoSd zamdwienia

jest mniejsza niz kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp - pod warunkiem,

is, wniosek o wyjaSnienie treSci SIWZ wplyn^l do Zamawiaj^cego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktdrym uplywa

polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jeieli wniosek o wyjaSnienie treSci SIWZ wplyn^l po uplywie
terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust. 1 pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaSnieh, Zamawiaj^cy

moze udzielid wyjaSnieh albo pozostawid wniosek bez rozpoznania.

Przedhizenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w art. 38 ust.l

pzp.

8. W uzasadnioriych przypadkach Zamawiaj^cy mozie przed uplywem terminu skladania ofert zmienid treSd SIWZ.

9. Zamawiaj^cynieprzewidujezwolaniazebraniaWykonawcdw.

10. Zgodnie z art. 14 ust.2 pzp, jezeli koniec terminu do wykonania czynno^ci przypada na sobot? lub dzien ustawowo

wolny od pracy, termin uplywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
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ll.Osob^ uprawnion^ przez Zamawiaj^cego do porozumiewania si? z Wykonawcami jest: Pan Mariusz Paftyka -
G16wny Specjalista w Dziale Inwestycji i' Zam6wie6 Publicznych; adres e-mail: zamowieniapiibliezne@nfz-
katowice.pl.

2)

3)

4)

5)

VIIL Wvmagania dotvczace wadium

1. Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiaj^cy. z^da od Wykonawcy wniesienia wadium \v wysoko^ci:
3.000,00 zlotych (slownie: trZy tysi^ce 00/1OO zlotych),

2. Wykonawca moze wnie^c wadium w jednej iub kilku nast?puj^cych fbrmach:
1) pieni^dzu,

por?czeniach bankowych Itib p6r?czeniach spoldzielczej kasy oszcz?dno6ciowo-kredytowej, z
ie por?czenie kasy jest zawsze por?czemem pieni?mym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust, 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 ,r.
o utworzeniu Polskiej Agencji RozwOju Przedsi?biorczo5ci.

3. Wadium wnoszone w pieni^dzu nalezy wplacid przelewem na rachimek bankowy wskazany pOnizej:
BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002.

Na potrzeby przelew6w mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „G0SKPLPW" braz adres banku: Bank

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^ch 1,40-043 Katowice.
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie irmej nii pieni?ziia, Wykonawca obowi^zany jest zloiyc dokument
- wadiuni w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kbssutha 13, IV pi?tro, pokdj nr 410.
Tre^d takiego dokumentu nie moze warunkowad wyplacenia kwoty wadium Zamawiaj^cemu od badania
zasadno^ci ^:^dania wyplaty przez wystawc? dokumentu. Dokument w swej tre^ci winien uwzgl?dnia6

postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoj^ wa^osci^ musi obejmowad okres odpowiadaj^cy
terminowi zwi^zania ofert^ (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skiadania ofert
(art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem zwi^zania ofert^ b?dzie zatem dzien, w ktdrym uplywa termin skiadania
ofert. Wadium winno mied charakter hezwarunknwv i nieodwolalnv.

5. Wykonawca wnosi wadium przed uplywem terminu skiadania ofert (art. 45 ust. 3 pzp).

Przez wniesienie wadium rozumie si? zloj:enie dokumentu w kasie Sl^skiego OW NFZ, b^dz wplvw srodk6w

pieni?mych na podany wyzej rachimek bankowy, przed unlvwem terminu skiadania ofert. o ktbrym mowa

w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nastqpi zgodnie z zasadami wynikaj^cymi z art. 46 pzp.

6. Zamawiaj^cy zobowi^zany jest odrzucid ofert?, jei:eli wadium nie zostalb wniesione lub zostalo wniesione

w spos6b nieprawidlowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IX. Termin zwlazania oferta

1. Termin zwi^ania ofert^ wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi^zania ofert^ rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu

skiadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj^cego moze przedluzy6 termin zwi^zania ofert§, z tym
ze Zamawiaj^cy mo:te tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwi^zania ofert% zwrdcic si? do

Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedhizenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o kt6rej mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedhizenie terminu zwi^zania ofert^ jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluz;eniem okresu waznoSci

wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedlu^Ony okres zwi^ania ofeft^.

Jezeli przedhizenie terminu zwi^zania ofert^ dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi^zek
wniesienia nowego wadium lub jego przedhizenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrapa jako

najkorzystniejsza.

X. Onis sposobn przvgotowvwania ofertv

/
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A. Zamawiaj^cy prosi Wykonawc? o wypelnienie formularzy (w tym wzorow oswiadczed) w spos6b trwaly poprzez
wpisanie w odpowiednich miejscach niezb?dnych danych i informacji. W przypadku, gdy jakakolwiek cz^sc
formularza lub caly formularz nie dbtyczy Wykonawcy prosimy wpisad "nie dotyczy" i podpisac. W sytuacji, gdyby
miejsce wyznaczone na wpisanie informacji okazaio si? zbyt male, Zama\yiaj^cy prosi o wykonanie kserokopii
danego fonnularza w pptrzebnej ildSci egzemplarzy oraz wypelnienie wg potrzeb i podpisanie. WSzelkie
dodatkowe, a konieczne ̂  zdaniem Wykdnawcy - inifonnacje nale^ umie^cid w zal^czniku do daPego formularza,
sporz^dzonym przez Wykonawc?. Wykonawca proszony jest o przygotowanie i zlozenie oferty z wykorzystaniem
WZordw formularzy oraz mnych zal^czmkow skladaj^cych si? na SIWZ. W przypadku przepisywania
formularzy, Wykonawca zobowiqzany Jest nie dokonywad zmian merytorycznych zapisdw zhajdujqcych si?
we wzorach formularzy stanoWigcych zal^czniki do niniejszej SIWZ.
Uwaga: WykoUaWca odpowiada za tresc kazdego z przedkladanych w ofercie formularzy niezaleznie od tego, cZy
formularz przepisuje, czy dokonuje jego przeks^alcenia w procesie OCR, czy w inny sposdb. Jezeli Wykonawca
przeksztalca formularz do fonuy edytowalnej, w szczegdlnosci poprzez OCR, zobdwi^zany jest dokladnie
przeczytac jego tfe^c po przeksztalceUiu oraz porownac j§ z oryginabiym zapisem SIWZ. W przypadku, gdy
z powodu bl?d6w w procesie przeksztalcenia formatu (np. bl?d6w w procesie OCR) tresc oferty nie b?dzie
odpowiadala tresci SIWZ, z zastrze^eniem art. 87 ust. 2 pzp, oferta podlegala b?dzie odrzuceniu.

B. Wszystkie formularze, oswiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiaj^cego, a przygotowywane przez
Wykonawc? musz^ bye podpisane przez osoby upowa^one do reprezentowania Wykonawcy i zaci^gania
zobowi^an o warto^ci odpowiadaj^cej niniejszemu zamowieniu, tzn. osoby wymienioUe w dokumencie
rejeStrowym (ewidencyjnym) lub przez nie odpowiednim dokumentem upelUomocnione - w takim przypadku
oryginal pelnomocnictwa (lub Jego kopi? poSwiadczon^ notarialnie/odpis notarialny) nalezy dol^czyc do
oferty. Ofert?, oswiadczenia i iime dokumenty winna podpisac osoba upowazniona do reprezentowania
Wykonawcy. Oferta podpisana przez osob? nieupowaznion^ zostanie uznana za niewazn^.

C. Wszelkie koszty zwi^ane z przygotbwaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
D. Ofert? Wykonawca proszony jest dostarczyd w nast?puj^cej formie: w zamkni?tej kopercie oznaczbnej nazw^

i adresem Zamawiaj^cego:

Narodowy Fundusz ZdroWia Sl^ski Oddziai Wojewddzki

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokdj nr 208A oraz napisem:

Przetarg nieograniczony - Nr 15/pn/2018

Robota budowlana — wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatordw precyzyjnych
w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynkn A przy ul. Kossutha 13

NIE OTWIERAC PRZED: ..Z.6s..l0,..Z0]5. godz. 12.30

Jezeli oferta Jest Wysylana za pomocq przesylki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyC,
ze przesylka zawiera ofert? oraz wskazac numer post?powania. ZamaWiaJ^cy nie ponosi odpoWiedzialnosci

za nast?pstwa spoWodowaUe brakiem wlaSciwego zabezpieczenia oferty Inb brakiem ktdrejkolwiek

z ww. informacji.

E. Zamawiaj^Cy prosi o wlbzenie do koperty jw. wypeluionego i pbdpisanego formulmza oferty oraz koperty
ozUaczonej "ZALi^CZNIKI", w ktdrej Wykonawca umieszCza zal^czniki wymienione w pkt 15 formularza
oferty, z uwzgl?dnieniem uwag do zal^cznikdw.

W przypadku oswiadczeh lub zaswiadczen skladanych przez Wykonawc? zawieraj^cych informacje stanowi^ce

taiemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej kpnkurencji,
CO do ktdrych Wykonawca zastrzegl, ze nie mog^ byC one udost?pnione innym uczestnikom post?powania,
Wykonawca powinien umiesciC je w osobnej kopercie oznaczonej: „ZAL4CZNIKI - TAJEMNICA

PRZEDSIEBIORSTWA" lub oznaczyC je w inUy widoczny sposob.
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Uwaga! Tajemnic? przedsi?biorstwa definiuje art. 11 ust.4 ustawy z diua 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz.U.2018.4I9):
„Przez tajemnicf pfzedsiqbiorstwa rozumie sif nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,

technologiczne, organizacyjne przedsi^biorstwa lub inne informacje posiadajqce wartosc gospodarczq,
CO do ktorych przedsifbiorca podjqt niezbfdne dzialania w celu zachowania ichpoufnosci."

Zgodnie z art. 8 ust.3 pZp, Zamawlaj^cy nie ujawnia informacji stanowi^cych tajemnicf przedsi^biorstwa
w rozumieniu przepisdw o Zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie p6zniej niz w terminie

skiadania ofert, zastrzegl. ze nie mog^ bye one udost^pniane oraz wvkazal. iz zastfzezone informacje

stanowi^ tajemnicf przedsiiibiorstwa, Wykonawca nie mozie zastrzec informacji, o kt6rych mowa W art. 86
ust.4 pzp.

F. Zgodnie z SIWZ Wykonawca moze zlozyc tylko jednq ofertf na cale zamowienie. Ofert? sklada si? w formie
pisemnej^ pod rygorem niewaznoici. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zloienie oferty w postaci
elektronicznej.

G. TreSd ziozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ. Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiaj^cego

w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczno^ci wymienionych w art. 89 ust. 1 pzp.

H. Wykonawcy mog^ wsp6Inie ubiegac si? o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wspolnie ubiegaj^cy si?

o udzielenie zamowienia musz^ zal^czyc do oferty pelnomocnictwo. Zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp Wykonawcy

tacy winni ustanowid pelnomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie niniejszego

zamdwienia albo do reprezentowania w poSt?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia. Dokument

peinoinocnictwa winien odpowiadac zasadom okreilonym w pkt X lit. B SIWZ dla pelnomocnictw.

I. Sposdb wypelniania lub przygotowania formularzy lub oSwiadczen:

1) fonnularz oferty nalei^ wypelnid i podpisac w miejscu do tego wyznaczonym;

w ramce w pkt 1 formularza oferty nalezy podad cen? ryczaltow^ oferty za

realizacj? calego zamdwienia;

wynagrodzenie umowy stanowi wynagrodzenie ryczaltowe;

nale^ mi?dzy iimymi podac oferoWany okres gwarancji;

2) formularz opis przedmiotu

3)

zamowienia

formularz opis

rdwnowazUosci

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym;

jezeli Wykonawca oferiije rdwnowazno^d (normy rdwnowatoe - patrz: pkt

111 ppkt 3 SIWZ), nalezy wypelnid formularz i podpisad.w miejscu do tego

wyaiaczonym (formularz - jezeli dotyczy, nalezy zal^czyd do formularza

oferty);

4) Szczegdlowy kosztorys

pomocniczy

w oparciu o zal^czone do SIWZ dokumenty skladaj^ce si? na opis
przedmiotu zamdwienia, Wykonawca winien sporz^dzid szczegdlowy

kosztorvs pomocniczv dla robdt budowlanvch stanowiacvch przedmiot

zamdwienia:

przez szczegdlowy kosztorys pomocniczy nalezy fOzumied szczegdlowy

kosztorys ofertowy sporz^dzony zgodnie z zasadami wynikaj^cymi
z rozporz^dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i BudownictWa z dnia

13.07.2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obielctdw i robdt
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budowlanych, dla metddv szczegdlowei spdrzadyatiia kosztorvsu

ofertowego.

Rozporz^dzenie nie jest aktem prawnym aktualnie obowi^jqcym,
nienmiej jednak kosztorys nalezy sporz^dzid zgodnie z zasadaini

opisanymi w wyzej wskazanym rozporz^dzeniu, ktorego tekst zal^cza si?
do niniejszej SIWZ.

w przypadku stwierdzenia przez Wykonawc? braku mozliwosci

skatalogowania danej pozycji kosztorysu, Wykonawca winien dokonad

wyceny danego elementu prZeditiiaru robot w szczegoioWym kosZtorysie
pomocniczym na podstawie kalkulacii wiasnei ("indvwidualnei"). ktdr^
winien zal^czyd do szczegdiowego kosztorysu pomOcniczego Jako jego
integraln^ cz?^c;

szczegdlowy kosztoiys pomocniczy winien zostac podpisany przez
Wykonawc?; kos^orys winien zostad zal^cZony do formularZa ofeity

w dwdch jednobrzmigcych egzenlplarzach;

w zwi^zku z faktem, i± cena oferty jest cen^ ryczaltow% szczegdiowy

kosztorys pelni w tym zakresie rql? pomdcnicz^;

5) wzdr informacji, o ktdrej

mowa w art. 91 uSt.3a pzp
nalezy wypeinic i podpisad w miejscu do tego WyznaczOnym (informacj?

zal^cZyd do formularza oferty);

6) wzdr oswiadczenia, o ktdrym

mowa w art. 25a ust.l pkt 1

pzp

nalezy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyzUaczonym

(o^wiadczenie zal^czyd do formularza oferty);

7) wzdr oswiadczenia - gfupa

kapitaiowa
nale:zy wypelnid i podpisad w miejscu do tego wyznaczonym oraz ̂ o^d
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie ihtemetowej informacji,

o ktdrej mowa w art, 86 ust.5 pzp - patrz pkt VI pkt 2 SIWZ.

Xl. Mieisce oraz terinin skladania i otwarcia ofert

1.

2.

3.

4.

Ofert? nalezy zldzyd w siedzibie Zamawiaj^cego:

Sl^ski Oddziat Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach,

ul. Kossutha 13,40-844 Katowice, pokdj nr 208A (11 plftro),

w terminie do dnia ...2.6:..1p.....201 .. do godziny 12^00.
Zamawiajgcy fiieZwlodznie zwraca ofert?, ktdra zostala zlozona po terminie.

ladauia ofert, zmienid lub wycofad ofert?.Wykonawca iaote, przed uplywem termini^o.s
Otwarcie Ofert odb?dzie si? w dhiu o godzinie 12.30 pod adresem wskazanym W pkt 1,

5.

6.

7.

pokdj nr 217A (II pi?tro).

Otwarcie ofert jest jawne. BezpoSrednio przed otwarciem ofert Zamawiaj^cy poda kwot? (brutto), jak^

Zamierza przdZnaczyd na sfinansowanie zamdwienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiaj^cy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcdw, a takie informacje

dotyczace ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdw platnoSci zawartych

w ofertach.

Niezwlocznie DO otwarciu ofert Zamawiaj^cy zamieszcza na stronie intemetowej IwWw.nfz-katowice.pl")

informacje dotyczgce:

1) kwoty, jak^ zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia;
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XL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2) firm braz adresow Wykonawcbw, ktorzy ziozyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zambwienia, okresu gwarancji i wanmkbw platno^ci zawartych w ofertach.

Qpis SDOsobu obliczenia cenv ofertv

Cena oferty stanowi cene rvczaltoiya i wiima zawierab wszelkie koszty niezb?dne do wykonania zamOwienia,
zgodnie z wZorem umowy.

Wynagrodzenie lyczaitowe umowy (cena oferty) stanowi wynagrodzenie niezmieime.
Wykonawca zobowi^zany b^dzie zrealizowac roboty budowlane obj?te przedmiotem zamOwienia za cen?
ryczaitow^ oferty podan^ w pkt 1 formularza oferty, w tym wszystkie koszty zwi^zane z wykonaniem

zamOwienia. Wykonawca realizuj^c przyszl^ umow?, nie b?dzie mOgi domagac si? podwyZszenia

wynagrodzenia, nawet je^li w chwili zawarcia umowy nie mozna byio przewidziec rozmiaiu lub kosZtOw prac.

Wynagrodzenie ryczaitowe umowy jest wynagrodzeniem niezmiermym. W przypadku wynagrodzenia

ryczaitowego szczegOiowy kosztorys pomocniczy zal^czony przez Wykonawc? do formularza oferty peini
w tym zakresie funkcj? pomocniczy.

W pkt 1 formularza oferty - w zaleznoSci od tego, czy obowiyzek zaplaty podatku VAT Spoczywa
na Wykonawcy, czy na Zamawiajycym - do podanych cen netto Wykonawca doiicza, bydz odpowiednio nie
dolicza, warto^O 23% podatku VAT.

W celu ustalenia, na kim spoczywa obowiyzek podatkowy (VAT), Wykonawca sklada wraz z oferty
informacj?, o ktOrej mowa w art. 91 ust.3a pzp (wzor zalqczono do SIWZ).

JeZeli zlozono ofert?, ktOrej wybOr prowadzilby do powstania u Zamawiajycego obowiyzku podatkowego

zgodnie z przepisami o podatku od towarOw i ushig, Zamawiajycy w celu oceny takiej oferty doliczy do

przedstawionej W niej ceny/cen (netto) podatek od towarOw i ushig, ktOry mialby obowiyzek rozlicZyc zgodnie

z tymi przepisami.

Wszystkie ceny (wartoSci) zawarte w ofercie winny zostaO przez Wykonawc? podane z dokladno^ciy

do dwOch miejsc po przecinku, przy uwzgl?dnieniu zasady, i± ceny (warto^ci) nale^ zaokryglaO do pelnych

groszy, przy czym koncOwki ponizej 0,5 grosza pomija si?, a koncOwki 0,5 grosza i wyzsze zaokrygla si? do

1 grosza.

Zamawiajycy odrZuci ofert?, ktOra b?dzie zawierala bl?dy w obliczeniu ceny.

Rozliczenia mi?dzy Zamawiajycym a Wykonawcy b?dy prowadzone w walticie polskiej, na zasadach

opisanych we wzorze umowy.

Xlil. Qpis krvteriOw wvboru ofert wraz z podaniem wag tvch krvteriOw i sposobu ocenv ofert

O wybofze najkorzystniejszej oferty decydowac b?dy przedstawione ponizej kryteria oceny ofert oraz nast?pujycy
sposOb oceny ofert:

I. Cena waga 95%

najniiisza cena spo^rOd wszystkich ocenianych ofert

lioSc punktow =

cena ocenianej oferty

Waga kryterium cena zostala ustalona na podstawie art. 91 ust.2a pzp.

ET. Dlugo^O zaoferowanego okresu gwarancii i rekoimi za wadv -waga 5%

X lOOpkt X 95%

okres gwarancji i r?kojmi za wady zaoferowany w ocenianej ofercie

IIo^c punktOw =' - X 100 pkt X 5%

OJv

najdlnzszy zaoferowany okres gwarancji i r?kojnii za wady spo^rdd wszystkich ocenianych ofert
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» Wykonawca w pkt 3 formularza oferty winien wskazad — w miesi^cach - oferowany przez siebie okres gwarancji
i r^kojmi za wady przedmiotu zainowienia, tj. nie krotszy nit 36-miesifcy i nie dhifezy niz 60 miesi^ce.
»Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i r?koJnu za wady dhifezy niz 60 miesi4ce, b^dzie nim zwi^zany, ale
do oceny w ramach kryterium II Zamawiaj^cy przyjmie okres wynosz^cy 60 miesi?cy.
»Jezeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i r?kojmi za wady krdtszy niz 36-iniesi§cy, jego oferta zostanie
odrzuconajako nieodpowiadaj^ca tfesci SIWZ.

» W przypadku niepodaaia przez Wykonawc^ oferowanego okresu gwarancji i rfkojriii za wady lub podania go

w sposdb niejednoznaczny, pr^jmuje si?, iz Wykonawca oferuje okres 36^niiesi?czny. Wykonawca winien
o^wiadczyd, iz akceptuje niniejsze.

» Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania protokolu odbioru robot

budowlanych, konc^ zas wraz z uplywem zaoferowanego przez Wykonawc? okresu gwarancji i r?k6jnii za wady
licz^c od dnia podpisania protokohi koncowego.

»Punkty b?d4 liczone z dokladnosci^ do dw6ch miejsc po przeciijku przy uwzgl?dhieniu zasady wyrazonej w pkt

XII pkt 4 SIWZ.

»Ocena koncowa oferty b?dzie siun^ ilo^ci punktdw u^skanych w kryterium I i n pr2y zastosowaniu opisanych

w kazdym kryteriiun wzordw matematyc2aiych oraz zasad przyznawania pimktdw.

XiV. Informacie o forinalno§ciach. iakie powinnv zostad donelnione no wvborze ofertww celu zawarcia

uiiiowv w sprawie zamowienia Dubllcznego

1. Zamawiaj^cy udzieli zamdwienia Wykonawcy nie podlegaj^cemu wykluczeniu, ktdrego oferta jest wazma, nie

podlega odrzuceniu, tj. odpowiada zasadom okreslonym w ustawie Prawo zamdwien publicznych, spebiia

wymagania Zamawiaj^cego okre^lone w SIWZ i uznana zostala za najkorzystniejsz^ na podstawie kryteridw

oceny ofert okre^Ionych w SIWZ. Zamawiaj^cy poinfonnuje o wyborze oferty zgodnie z art; 92 pzp.

2. Zamawiaj^cy zawrze umow? w sprawie zamdwienia publicznego z wybranym Wykonawcy, z zastrze2:eniem

art. 183 pzp, w terminie okreslonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 pzp.

Formq przeslania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej okreSla pkt VII pkt 2 SIWZ przy

uwzgl^dnieniu przepisdw przejSciowych ustawy z dnia 22.06.2016 r. o ztnianie ustawy - Prawo zamowieit

publicznych oraz niektdrych innych ustaw (DZ. U.2016.1020).

3. Zafnawiaj^cy moie zawrzed umoW? przed uplywem termindw, o ktdrych mowa w aft. 94 ust. 1 pzp, jezeli:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego zlozono tyiko jedn^ ofert? lub

b) w post?powaniu o udzielenie zamdwienia o warto^ci mniejszej ni^ kwoty okre^lone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp uplyn^l termin do wniesienia odwolania na czynno^ci

Zamawiaj^cego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w nast?pstwie jego wniesienia Izba oglosila wyrok

lub postanowienie koncz^ce post?powanie odwolawcze.

4. Dokladny termin i miejsce zawarcia umowy zostan^ podane Wykonawcy w pismie informujqcym o wyborze
oferty lub w piSmie odr?bnym. Zamawiaj^cy na uzasadniony wniosek Wykonawcy moze wyrazid zgod? na

podpisanie umowy drog4 korespondencyjn^, ze wskazaniem na konkretn^ dat? zawarcia umowy. Najpdmiej

w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy Wykonawca zobowi^zany jest wnie^c zabezpieczenie

naleiytego wykonania umowy.

5. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy, Zamawiaj^cy moze
wybrad ofert? najkorzystniejsz^ spo^rdd pozostalych ofert bez przeprowadzania ich pbnownego badania
i oceny, chyba ie zachodz^ przeslanki uniewaznienia post?powania, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 pzp.

XV. Wymagania dotvczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
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1. Zgodnie z aft. 147 ust. 1 pzp Zamawiaj^cy Z^da od Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, wniesienia
zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem". Wysoko^d zabezpieczenia
wynosi 10% ceny oferty.

2. ZabeZpieczenie ftioze zostad wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nast^puj^cych
formach:

a) pieni^dzu,

b) por^czeniach bankowych Itib por^czeniach spdldzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej, z tym,
ze zobowi^zanie kasy jest zawsze zobowi^zaniem pieni?znym;

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) por§czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r.
0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi^biorczo^ci.

3. Zabe^ieczenie wnoszohe w pieni^dzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
poniiej, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby pieni^dze zhalazly si? na rachunku Zamawiaj^cego
najp6zniej w dniu wyznaczonym jako daen zawarcia lunowy: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003
7420 0002.

Na potrzeby przelewow mi?dzynarodowych podaje si?: SWIFT, tj.: „G0SKPLPW" oraz adres banku: Bank

Gospodarstwa Krajowego Oddzial w Katowicach, ul. Podchor^^ych 1,40-043 Katowice.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wskazanych w pkt 2 lit.b-e, Wykonawca obowiqzany

jest zlo^c stosowny dokument w kasie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV pi?tro, pok6j
nr 410, najpdzniej w dniu wyznaczonym jako dzien zawarcia umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonad zmiany formy zabezpieczenia na jedn^ lub kilka form,
0 ktorych mOwa w art. 148 ust. 1 pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostad dokonana z zachowaniem
ci^gloSci zabezpieczenia i bez znmiejszania jego wysoko^ci. O zamiarze dokonania zmiany formy
zabezpieczenia Wykonawca obowi^any jest poinformowac Zaniawiajqcego z odpowiednim wyprZedzeniem.
Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona stosownym aneksem do umowy.

6. Zabezpieczenie naleZytegO wykonania umowy wniesione w formie dokumentu nie moZe warunkowad

wyplacenia kwot zabezpieczenia Zamawiaj^cemu od badania zasadno^ci Z^dania wyplaty przez v^stawc?
dokumentu. Zabezpieczenie winno mied charakter bezwanmkowv i nieodwnlalnv.

7. W okresach przysluguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia, Zamawiaj^cy nie moZe zosfad ,
pozbawiony moZliwo^ci wyst^pienia z roszczeniem z tytuhi zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy,
jeZeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wyst^pilo w okresie waZno^ci zabezpieczenia (jeZeli zabezpieczenie
zostalo wniesione w formie dokumentu - w okresie waZnosci dokumentu).

8. Projekt tre^ci dokumentu winien zostad skonsultowany z Zamawiaj^cym po wyborze oferty, a przed zawarciem

umowy.

9. Zasady zwi^an? z zabezpiecZeniem, w tym terminy zwrotu zabezpieczenia (70% i 30%), okre^la wZdr umowy
oraz art. 151 ust.l pzp.

XVI. Istotne postanowienia umottw - wz6r umowv

1. Istotne dla stfbn postanowienia, ktdre zostan^ wprowadzone do tre^ci zawieranej umowy oraz wysokodd kar

umownych z tytuhi niewykouania lub nienale±ytego wykonania umowy, zawiera wzor umowy zal^czony do

SIWZ. Wzor umowy reguluje przyszle zobowi^zania Wykonawcy zwi^zane z realizacji zamdwienia.

2. Integratai cz?scii przyszlej umowy (tzw. umowy podstawowej) jest Umowa o zachowaniu poufiioSci w NFZ

stanowiica zalicznik nr 3 do umowy.

3. Wykonawcy wyst?pujicy wspdlnie (art. 23 pzp) ponoszi solidami odpowiedzialnbsd za wykonanie umowy
1 Wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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XVn. Pouczeiiie o Jrodkach ochronv prawnei pfzvsluguiacvch Wvkonawcv w toku postepowania o.udzielenie

zam6wienia

1. Srodki ocHrony prawnej pr^sluguj^ na zasadach okre^lonych w Dziale VI pzp.
2. Srodki ochrony prawnej przyshiguj^ Wykohawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli

ma Inb mial iPteres w uzyskaniu danego zamdwienia oraz poniosi lub moie ponie^d szkod? w wyniku
naruszenia przez zamawiaj^cego przepisdw ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zarhdwieniu
oraz specyfikacji istotnych warUnkdw zamdwienia przyshiguj^ rdwniez organizacjom wpisanym na list?,
o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 pzp.

4. Odwolanie prZyshiguje wyl^cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno^ci Zamawiaj^cego podj?tej
w post?powaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czyimoSci, do ktdrej zamawiaj^cy jest zobowi^ahy
na podstawie ustawy.

5. Jezeli wartosc zamdwienia jest mniejsza kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8, odwolanie przysluguje wyl^cznie wobec czynno^ci:

1) wyboru trybu negdcjacji bez ogloszenia, zamdwienia z wolnej r?ki lub zapytania o cen?;
2) okreslenia warunkdw udziahi w post?powaniu;

3) wyklucZenia odwoluj^cego z post?pdwania o udzielenie zamdwienia;

4) odrzucenia oferty odwohij^cego;

5) opisu przedmiotu zamdwienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

6. Odwolanie powinno wskazywac czynnosc lub zaniechanie czynnosci zamawiaj^cego, ktdrej zarzuca si?

niezgodnosd z przepisami ustawy, zawierac zwi?zle przedstawienie zarzutdw, okredlad z^danie oraz wskazywac

okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniaj^ce wniesienie odwolania.

7. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej w postaci papierowej-albo

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiedhio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

8. Odwohxj^cy przesyla kopi? odwolmia Zamawiaj^cemu przed uplywem tertninu do wniesienia odwolania w taki

sposdb, aby mdgl on zapoznad si? z jego tre^ci^ przed uplywem tego terminu.

9. Wykonawca lub uczestnik konkursu mate w teiminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowad

Zamawiaj^cego o niezgodnej z przepisami ustawy cz^mno^ci pOdj?tej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,

do ktdrej jest on zobowi^zany na podstawie ustawy, na ktdre nie przysluguje odwolanie na podstawie art. 180

ust. 2 pzp. W przypadku uznania zasadnodci przekazanej informacji Zamawiaj^cy powtarza czynnoSd albo

dokonuje czynnosci zaniechanej, informuj^c o tym wykonawcdw w sposdb pfzewidziany w ustawie dla tej

czynnosci. Na czynnosci, o ktdrych mowa w art. 181 ust. 2 pzp, nie przysluguje odwolanie, z zastrzezeniem art.

180 ust. 2 pzp.

10. Terminy wnoszenia odwolania okredla art. 182 pzp.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczesthikoiti post?powania odwolawczego

przysluguje skarga do s^du. W post?powaniu tocz^cym si? wskutek wniesienia skargi Stosuje si? odpowiednio

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, jeieli przepisy

niniej szego rozdziahi nie starlowi^ inaczej.

12. Skarg? wnosi si? do s^du okr?gowego wladciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj^cego.

Skarg? wnosi si? za podrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeCzenia Izby,

przesylaj^c jednocze^nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlo^enie skargi w placdwce pocztowej operatora

wyznaczonego w rozumieniu ustawv z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pdcztowe (Dz. U. poz. 1529) jest

rdwnoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwolawczego wla^ciw.emu s^dowi w terminie

7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg? moze wniesd takze Prezes

Urz?du Zamdwien Publicznych. Prezes Urz?du mo^e tak^:e przyst^pid do tocz^cego si? post?powania. Do
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czynnoSci podejmbwanych przez Pfezesa Urz^du stosuje si? odpowiednio przepisy o prbkiiratorze ustawv

z dnia 17 listopada 1964 r.> Kbdeks post?powania cywilnego o proktiratorze.
14. Szczegdlpwb zasa'4y zwi^ane :ze ^fodkami ochrony prawnej reguliij^ przepisy ustawy Prawo Zamdwien

publicznych.

UWAGA! W przypadku otrzyinania hiniejszej SIWZ niekompletnej lub nieczytelnej nalezy fakt ten
natychmiast zglosid Zamawiajqeemu.

(it/\
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Nt zamdwietiiai: 15/pn/20i8

Dane Wykonawcy:

Nazwa/Finna:

Adres:

OPERTA

fotmiilarz bferty

Narbcio^^ Fundiasz Zdtbwa
Sl^ski pddziat Wojetvbdizki
/ ul. KbssutHa 13

40-844 Katbwice

Numer KRS: /jeielidbtyczy/

CElpiG: ./jezeli dbtyczy/

Nutibef REGON: ..iy..;..................ii......//jiEieIi dbtycZy/

NuitterNIP:

adxes e-mail: (jezeli jest)

stfonawv^w: (jezeli jest), telefon: .... fax: .....

Nr tachunka bankowego Wykonawcy, na ktory Zamawiaj^cy b^'dzie niogt zwrocic Wa'ditun:

./iotyczy wa^um waiesipiiegpy^piem^dzti/

1. W nayd^zahiu do ogibszefiia o przetMgia ffleogfaiiiczonylii maj^qrm Za.ptzedmibt robot? budowlan^ polegaj^c£i.

ria wykohattiu; iristalacji 2: kpl. klimatyZatorow ptecyzyjriych w pomieszczehiu setwetbwtti na III

koitidygnacji -w budynkti A . ptiy ul.: Kosautha 13, oferujeitiy wykonanie dla Sljtskiego' Qddziaju

WojewodzkiegO NFZ calego zamowienia zgodnie ze Specyfikacj^ Istbtliych Warunkow Zamowienia,^ Za cen?

ryczaltow^ ofetty:

cena nettb ... .... zt + wartbsc 23%pbdatku VAT —

zibnitto (cena bratto).

Wykdnadrca Me doUcza do podanych ceh podatku VAT. ie±eU dbowii^iek.padalkoviy spod^ywa lia
■Ziainaw^a/^fCT^ --patrz pkt XII pkt 3 SIWZ otaz wzbf ihfotmaeji. b ktorej mbwa w aict. 91 ust. 3a
Wtakiet sytuacii cenq oferowanq przez. Wykonawcy bydzle cena wskazana iako hetto: czyli
dd towarowi udtuy. Ninieisze dotyczy rowmez szczeyMbwego kosztorysupomocMczego,
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2. Oswiadczamy^ iz zbbo\^d%zujeniy si? ^konac zamowienie w tetininie do dnia 31.12.2018 r.,

z zasttzezeniem § 4 ust.7 wzoru iiino^.

ZaiHa^aj^cy przekaze Wykonawcy ftont robot w terminie do 3 drd roboczyth licz^c od dnia zawatcia urnowy.
Przekazanie firontu robot winno Zostac potwierdzone przez Strony protokotem przekazania firontu robot.
W terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia umowy Strony uzgodni^ harmonogram realizacji robot
budowlanych.

W terminie do 3 dm roboczych UcZ^c od dnia zawarcia umowy Wykonawca obowi^zany jest przedstawic

Zama\<daj^cemu dokument pofwierdzaj^cy posiadaiiie stosownego ubezpieczenia na zasadach okreslonych we
wzorze umowy.

Wykonawca oswiadcza,-iz akceptuje pozostaie ternainy wyrukaj^ce ze wzoru umowy.

3. Oswiadczamy, ze udzielamy gwatancji oraZ t?kojmi za wady przedriiiotu zamoMeilia, tj. na ̂ konane
roboty budowlane, w tym na wykonane instalacje oraz zastosowane materiaiy/urzadzenia, a takze na pozostaie
elementy zamowienia, ktore mozna objac r?kojmia i gwarancja, na warunkach okreslonych we wzorZe umowy.
Oswiadczamy, ze udzielamy na przedmiot zamowienia:

- miesi^cznej gwatancji oraz r^kojmi za wady*
(w tainach udzielonej gwatancji na przedmiot umowy, w calym okresie jej trwania, Wykonawca
zobowi£i.zuje si? do bezplatnego sefwisowania zainstalowanej klimatyzacji, tj. do dokbnywania
ptzegl^dow oraz konserwacji Wszystkich zamontowanych w ramach uriiowy urz^dzeh i instalacji -
zob. § 11a wzoru umowy)

* Wykonawca winien wskazac w miesi^cach ofetowany przez siebie okres gwarancji i r?kojmi Za wady przediniotu
zamowieilia, tj. nie krotszy niz 36 m;iesi?cy i nie dluzszy niz 60 miesi^ce.
W przypadku niepodania przez Wykonawc? oferowanego okresu gwarancji i r?kojmi za wady lub podania go

w sposob niejednoznaczny, przyjiiiuje si?, iz Wykonawca oferuje okres 36-iniesi?czny.

Wykonawca winien oswiadcza, iz akceptuje niniejsze.

Bieg okresu gwarancji i r?kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania danego protokolu odbioru robot budowlanych,

konczy zas wraz z uplywem zaoferowanego przez Wykonawc? okresu gwarancji i r?kojnii za wady licz^c od dnia podpisania
protokolu kohcowego.

4. Oswiadczamy, ze akcepmjemy warunki platnosci okre£bne we wzorze umowy.

5. Oswiadczamy, ze uwazamy si? za zwiazanych niniejsza oferta przez okres 30 dni. Bieg zwiazania oferta
rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania ofert.

6. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si? ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezeh oraz ze zdobylismy
informacje niezb?dne do przygotowania i zlozenia niniejszej oferty. Oswiadczamy, ze zbbowiazujemy si?

w przypadku wyboru naszej oferty do wykonania zamowienia zgodnie z wymbgami Zamawiajacego

okreslqnymi w SIWZ oraz obowiazujacymi normami i przepisami prawa.

7. Oswiadczamy, ze zalaczony do SIWZ wzot umowy wraz z zaiacznikiem nr 3 do umowy - wzotem

Umowy o zachowaniu poufhosci w NFZ zostal przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy si?

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w ww/^^br'ach umow,

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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8. Os^adczamy, ze zatnierzamy powierzyc nast^puj^cemu podwykonawCy wykqnahie nastQpuj^cej cz^sci
zaitnowienia*:

Lp. Czesc zamowienia Fitma Podwykpnawcy

V  £a uu^iuicui puuwyliuuawcy/ow wsKazuj^c

cz^sc zamowieniaj ktottj wykonanie Wykpriawca zamietza pdwietZyc podwykoiiaxvcy otaZ firing
pPdwykbnawcy/ow. . '

9. Oswiadczamy,. ze przy -wykofiywaniu zafiiowienia b^dziemy pqlegac/nie bifdziemy polegac* na
zasobach_ innego podmiptu/ow w zakresie dotycz^qrm Sytuacji finansowej (posiadanie srodkow
finansowych lub zdolnosci ktedytowej).

10. ZoboWi^zujemy si^ w przypadku suborn naszej oferty do -wniesienia zabezpieczenia nalezjtego
\tykoriaida umo\<y w wysokbsci odpowiadaj^cej 10% ceny oferty. Zabezpieczenie wtiiesierny najpoztiiej
w druu \^yznaczonyrn jako dzien zawarcda urnowy.

11., Osmadciaiiii ie xt^eiioiiein obo\cd^zki infoaxiacyjn.e przewidziane w aft 13 lub art. 14 RODO* wobec
osob fizycznycb, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pbzyskalem w celu ubiegania si^
o udzielerde zarnowienia pubUcznego w hiniejszyrn post^powaiiiu.**

♦rozporz^dzeriie Parlainenitu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016-r. w sprawie ochroriy osob fizycznych w zwi^ku
z przehvarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich daiiych oraz uchylenia - dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzstdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
.** W przypadku, gdy Wykoh^wca nie przekazuje danych osobowych inhych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi Wyl^czeiiie stosowania
oboWi^ku informacyjnego, stosownie.do art-13 ust. 4 lub art 14 ust 5 RODO, trescl oswiadczenia Wykoriawca nie sklada, tj. nale^ wykre^Iid
tie§6 oswiadczenia albo ̂ isac NIE DOTYCZY.

12. Osywadczaixiy, iz upowazpienie osob reprezentujacych Wykonawc? w niniejsZyin post^powaniu
(wr tym podiiisuj^^cych ofert^/fortnularze/bswiadczetiia), a wskazanyGh pbtiizej yynika z nast^pujpcego
dokumeiitu*:

■  ■ 1)- KRS.^ ' ■ ■ - .
2) CEIDG
3) pelnornocnietwa □ '

zal^czonego do nitiiejszego fbrmularza oferty udzielonego przez osbby odpowiednio utriocowane.
♦zaznabzyc ppdpunkfy dptycz^ce Wykohawcy

Osoba/osoby upowaZniohe (upelnomocnione) do reprezentacji Wykoliawcy w piniajszym
post^powafiiu:

/imif i ilazwisko/

.k I

/podstawa upowaZnieJiia do reprezehtowaiiia Wykpnawcy/
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13. OswiadcZamy, iZ nale^my/me naleZymy* do gfupy malych lub srediiich ptzedsi^biorstvvf.
* niepotrZebfle sloreslic

Definigi malego oraz sredniego pr^edsiibior^,;a tak^ mikropt^dsiibioriy spwiera ustdwd s;_ dnid 06.03.2018 r. Pram pr^dsiibioriow.
(Dp.U. 2018.646). Zgddnie ;^art. 7ust.Tpkl 1-pkt3gjit. upany U^te iv ustame okreslema o^dci^jci; .
1) miktoptzedsi^biotca - prr(edsi^biorc^,- kt6ry w co najmniej jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotoi0ich petniat liic^ie, nastpujace
waru'nki:

a) ̂pirudniai srednioroc^ie mniej.nis^lQ pracawnikow ora!^
b) osicfgncft rocspy obrSt nettdpe pri^eda^ towdrow, liyrdbow i using ordi^ ̂  operagifinanso^ch nipti(ekrac1pjdcy rownodiartosci w f(l6ych 2

. milionoiv euro, lub suny aktymiv jegO' bildnsu poippdgonego na kdniec jednego ̂  tych lat nie ptpe'krocpyly rownowartosci w S(l6ych 2 niiliomiv
euro; ' ■ ■ ■ ■

2) matyptzedsipbiorCa - pipe^ipiorcg, ktpiy n> co najmniej jednym roku ̂  dmch ostatnich Idt obrolonych petnial, lacspiie nastpujace
marunki: • '

a) ̂trudnial sredniorocspie mniej ni^SO praCOwnikow drdp^

b) osipgnal rocspy Obrdt netio-ye pr^dasy toivdrou), nyrobow i usiug ords^^ g^ operaeji ftnansonych fiieptpekracspjciy rdWnOwdrtOsci iv ojotych 10
milionoiv pro, lub sumy dktymivjego bilansd porsgidpnego na koniecjednego ̂  tych lat, nie prrpekrociyiy rownowartosci vv sjotych 10 milionow
euro - i ktoty nie jest mikropnpdsipiorcc^

3) Prediii przedsi^biorca - pipedsipiorci, ktoiy w co najmniej jednym roku ̂  dwoch ostatnich lat obrotowych pelnial Icicspie nastpujace
ivarunki:

a) yatrudnidl srednidrocgnie mniejni\250pracoimikow oras^
b) osic{gncil roctpy obrot nettope ptpeda^ towdrdw-,- nyrobow i uslug oras(_ ̂  operagi ftnansoaych niphsekracspjcly rownowartosci w s^lotych 50
milionow euro, lub sumy aktyWow jegp bilansu porgpdsphego na koniec jednego ̂  tych lat niepiyekrocsgly rownOwartosci wplotych 43 milionow
euro ' ■. ' ■ ■ ' " . , " -' ■ ' " " ■ / ■ '

-iktdty nie jest mikropr^dsipiorceianimalympipedsipiorca,

14i Za%CZilikami. do liiniejsZego fotmulatza oferty nast^pdj^ce wypelniohe formularze/
Qswiadczehia/dokumenty:

1) szczeg61o\<y kosztoiys ofertovy - pomociiiczy (2 egz.)
2) informacja, o ktorej mowa w art. 91 ust.3a pzp

3) oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

4) formularz opis przedmiotu zamowiema

5) forrnularz opis rownowaznosci - jezeH dotyczy
6) pisemne zobowiqzanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykoriawcy riiezb^dnych zasobow na potrzeby

realizacji zamowienia jezeli dotyczy

7) pelnofnbcnictwb osob reprezentuj^cych Wykoriawcy (oryginal lub kopia pbsririridczoria notarialnie/odpis notarialriy)
— jezeli uprawriienie do reprezentacji riie wyriika z ddkumenta rejestrowego (ewidericyjnego)

8) trine . .' jezeli dotyczy '
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- oswiadczenie o

Wykdnawca sMada
albo bralm. pTzynaleznosei db tej same/ gbipy kapitatqwej

ic/% 6ktotejtnowa wart. 86ust.5pzp
na

Uwaga!

oraz

Data.
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OPIS PR2EDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedfniotem zamowienia jest robota budowlana polegaj^ca na wykonaniu instaliacji klimatyzacji
precyZyjnej w serwerowni na DI pi^trze budynku SOW NFZ w Katowicaeh przy ul. Kossutha 13 -

budynek A, zgodnie z zasadami okreslonymi w SIWZ.

Kod Wspdlnego Slownika Zamowien (CPV"):

ROD CPV NAZWA

45331220-4 Instalacja klimatyzacji

45332000-3 Roboty instalacyjne Wodne i kanalizacyjne

45331220-4 Instalowanie urz^dzen klimatyZacyjnych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektiyczne

45331230-7 Instalowanie urzqdzen chlodz^cych

RrZedmiot zamdwienia obeimuie swvm zakresem:

Wykonanie kompletnych instalacji klimatyzacji dla pomieszczenia serwerowni i dla cModnicy wodnej

w centrali wentylacyjnej dla budynku NFZ w Katowicaeh.

n. Na opis przedmiotu zamowienia sklada si?:

1) formularz opis przedmiotu zamowienia,

2) dokumentacja pfojeldowa:

a) Projekt budowlany/wykonawczy wykonany przez Zaklad Ushig Projektowych i Spprz^dzania

Operatow Szacunkowych „Wolski";

b) Przedmiar robot;

3) Specyfikacja technicZna wykonania i odbioru robot budowlanych, w skrocie: STWiOR.

Opis przedmiotu zamowienia okresla standardy jakosciowe, o ktorych mpwa w art.91 ust.2a pzp.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si? z ww. dokumentami skladaj^cymi; si? na opis przedrniotu

zamowienia oraz akceptujeje.

UWAGA!

»Wykonawca sktadaj^c ofert?, poza niniejszym formularzem opis przedmiotu zamowienia, nie jest

zobligowany Zat^czac do oferty pozostalych dokumentow wymienionych powyzej w pkt n ppkt 2-3.

» W przypadku roznic merytorycznych pOmi?dzy tresci^ dokumentacji projektoWej bqdz STWiOR a tresci^

pozostalej cz?sci SIWZ, pierwszehstwo maj^ zapisy pozostalej cz?sci SIWZ.

111. WykonaWca zobowiqzuje si? do wykonania zamowienia zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego
okreslonymi w SIWZ, w tym zgodnie z opisem przedmiotu zarnowienia oraz wzprem umowy, W sposob
odpoWiadaj^cy zasadom wiedzy technicznej Oraz zgodnie z obowi^zujqcjmii przopissini prawa, w tym
Prawa budowlahego, z zachowaniem Obowi^j^cych norm o^osZi^cych si? do przedmiotu zarhdwienia.

/I 1
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IV. Wykonawca zobowi^je si? i oswiadcza, iz wszystkie materialy (w tym urz^dzenia, instalacje) oraz inne

elemeiily uzyte do wykoHania przedmiotu umowy b^d^ fabtycznie nowe, nieuzywafie i w peini

wartosciowe. Materialy oraz inne elenienty uzyte do wykonania przedmiotu umowy, a takze narz?dzia,

sprz?t uzyte do wykonania umowy b?d^ speinialy wymogi i normy okreslone w obOwiqzuj^cych
przepisach, b?d^ odpowiadaly ̂  t^ gdzie jest to wymagane - wymogom wyrOboW dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie, posiadaly wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa

dopuszczen, deklaracje Zgodnosci, atesty etc.; wyroby budowlane, szczegolnie istotne dla bezpieczenstwa

pozarowego, b^d^ posiadaly dokumenty potwierdzajqce ich dopuszczenie do obrOtu i powszechnego albo

jednostkowego stosowania w budownictwie. Na z^danie Zamawiaj^cego Wykonawca obowiqzany jest

niezwlocznie okazac do wgl^du wymagane dokumenty.

V. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawca, najpozniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub
podwykonawca (w zaleznosci od tego, czy dana osoba zatirudniona jest przeZ Wykonawc?, czy

podwykonawc?) przedlozy Zamawiaj^cemu (jednej z osob wskazanych w §5 ust.l umowy) oswiadczenie,
iz osoby wykonuj^ce w ramach niniejszego zamowieilia (umowy) czynnosci, co do ktorych
przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, b?d^ zatrudnione na podstawie
umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy w calym okresie realizacji umowy. Oswiadczenie

(kompletne oswiadczenie) winno zawierac rowniez imi? i nazwisko osob zatrudnionych na podstawie

umowy 0 prac? wraz ze wskazaniem wykonywanych przez dan^ osob? czynnosci, rodzaju umowy
0 prac?, dOkladne okreslenie podmiotu skladaj^cego oswiadczenie, dat? zlozenia oswiadczenia oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. SIWZ

wskazuje, jakie czynnosci na gruncie niniejszego post?powania nalezy rozumiec jako czynnosci, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

VI. Wykonawca oswiadcza, ze zobowi^zuje si? zapewnic biez^cq sprawnosc klimatyzacji w ramach
udzielonej gwarancji w calym okresie jej trwania (w tym zapewnia wykonanie wsZystkich czynnosci
opisanych we wzorze umowy, w szczegolnosci okreslonych w § 1 la wzoru umowy).

Vn. Wykonawca oswiadcza, iz zobowi^zuje si? wykonac zamowienie na warunkach i zgodnie zwzorem
umowy.

Wykonawca zobowi^je si?, iz przedmiot umowy wykona przy udziale osob posiadaj^cych wymagane

uprawnienia w zakresie wykonania robot budowlanych, w tym przy udziale osoby/osob z uprawnieniami
w zakresie eksploatacji urzqdzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru oraz przy udziale osob z
uprawnieniami w zakresie eksploatacji urz^dzeh, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, przy
zachowaniu warunkow wskazanych w umowie oraz zgodnie z obowi^jqcymi przepisami prawa, w tym

rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 19.01.2016 r. w sprawie sprawozdan dotycz^cych substancji
zubozajqcych warstw? ozonow^ lub fluorowanych gazow cieplamianych (Dz.U. 2016, poz.88),
rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.01.2016 r. w sprawie sprawdzania pod wzgl?dem wyciekow
urz^dzeh chlodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepla oraz systemow ochrony przeciwpozarowej
zawierajqcych substancje kontrolowane (Dz.U. 2016, poz.89).

(ju
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yni. Wykdnawca jako tresc pferty winien podac pbnizej hazw? producenta oferowanych, ufz^dzen
kliipalyzacji (agregaty wody lodowej i szafy kliiiiatyzacji precyizyjnej), a takze na^§, w tym model

;j i szafy klimatyzacji precyzyjnej):

OswiadczaMiy, iz pferuj emy:

Nazwa, w tym model oferowariych agregatow wody lodowej:

Nazwa prpdiJcentaioferowanych szaf klimatyzacji precyzyjnej:

Nazwa, w tym model ofetpwariych szaf klimatyzacji precyzyjnej:

Imi^ i nazwisko upelnomochionego pfzedstawiciela Wykonawcy:

Data podpis

(^A
V
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OPIS ROWNOWA^NOSCI

Rbzjraqzania rdwnOwazne/Patrz pkt m pfct 3 SIWZ

1) NaZwa normy/notm - roz^^zania rownowaznego do noritny/nptm:

2) Opis oferowaliego rozyri^Zania f6wnpwazneg;o:

Uwaga: FormulatZ opis royrnowaznosci iialezy wypeinic i podpisac \y: przypadku oferowania- roi^^zan

r6^wpowazhych. Niewypeirdetde-b^dz niezai^czenie do ofei^ fotmulariza. opis rownowaznpsci oznacza, iz
Wykonawca bferuje hotmy (rozwi^zania) zgpdne ze wskazanytni w SIWZ;

Itni^ i hazwisko upetnomocnionegb ptzedstawicieia Wykohawcy:

Data

podpis/y
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. UMOWA Nr zawarta w dniu wKatowiciach-^bmi^dzy:
Naarodowym Fundusizem Zckbwia —. Sl^skim.Oddzialetn.Wojewpdzkiln

w imieniu ktotego dziala:

;  Sl^skiego Oddzialu Wojewpdzkiego

Narodowego Funduszu Zdrd\dk z siedzib^ w J^to-^cach pfzy- ul. Kossutha 13, na podstawie

•  ; )

zwanym dalej jjZamawiaj^cym"

a

.! z siedzib£j. w , adres:: ypis^^ do ..., pod

numerem. NIP: ., BEGON: \.... ., wysokose kkpitaiu

zakladowego: zl/jezeli dotyezy/,

w iiiiieniu ktorego dziaila: — -. , zwanym ddej „Wykonawc^",

o tresci nast^puj^cej:

■  , ■ ■ §1 • - / . ;
Pjzedmiot umowy

1. Zamawiaj^cy zleca; a Wykonawca przyjmuje do wykonania robot? budoWlanq, polegaj^c^ na

Wykonaniu ihstalacji 2' kpl. klimatyzatoroW, precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III

^ kondygnacji w biidynku A jptzy ul. Kossutha 13;

2. Strony zgodnie stwierdzajq, iz NFZ jest wlasdcielem obiektu (budynek A i budynek B) przy

ul. Kossutha 13 w Katoydcach i Zamawiaj^cy rna prawo do;wykonyWania,w tiim robot budpwlanych

stanowi^cych przedtnidt nihiejszej umowy.

3. WykpilaWca zobo^^zuje si? do wykonania przedrniptu unlpwy zgodnie z ofert^-Wykpnawcy zloizon^

/ w zamdwiehiu nr i5/pn/26l8, w spOsob odpowiadajq^cy zasadom.wiedzy technicznej oraz zgodnie
z obo^^zuj^cymi prZepisaini prawa, w tyrii.Prawa budowlanegoj z zachpwaniem, obowi^zuj^cych

nortn Odnosz^cych si? do pmedimotu niniejszej nmoy^. /

4. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, iz calosc robot budowlanych zostatueAs^kpnaha zgpdnie
.  . '" z zakresem i yymogami: " '

1) z'al^cznika nr 1 do umowy — ppis przedmiotu umowy \^or^dt(pnj w opamu o formulary opis,
prppdmiotu :(afti6mentd\-, ■'

2) dokumentacja projektowa:
1) Projekt budowlano-wykonawczy wykonany - przez Zaklad Usiug Projektowych i Sporz^dzania.

Operatow Szacunkowych „Wolski"; '
2) Przedmiar robot;
3) SpecySkacja techniczna wykonania i odbioru robot bud0wlanych(S'lWiOR),
oraz zgodnie z ofertq. Wykonawcy zlbzon^w zamowieniu nr 15/pn/2018.

5; W przypadku w^tpHwosci, "dia celow interpretacji b?d^ mialy pierwszehstWb dokumenty zgodnie
z nast?puj^cq, kolejnosd^:

a) umowa,
b) dokumentacja projektowa,

.  c) STWiOR.
6. .Wykonawca oswiadcZa, ze: .
1). wynagrpdzenie umowne'rycZahowei w tyni koszty przygotowania, wykonania i odbiom robot

.  . : budpwlanych b?d^cych przedmiotem umowy, zpstalo okredone w 0parciU;'o,pein:i LwycZelj)uj^c^
.  wiedz?, jak^ przy zachowaniu tialezytej starannosd na temat przedmiotu unibwy.Wykonawca mogl

, uZyskacz dokumentacjiprzekazahej przez Zamawiaj^cego; . ;

(tn

IrpL

1
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2) wszystkie odpady zwi^zane z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym gruz, drewno, tworzjrwa,

metale oraz pozostale odpady, zostan^ usunigte lub poddane utylizacji ptzez Wykonawc? na jego

koszt, zgodnie z obowiq,Zuj^cymi w tym zakresie przepisami prawa.

i'. W zwi^zku z faktem, iz wynagrodzenie niniejszej umowy jest wynagrodzemem lyczahowym,
szczegoiowy kosztorys statiowi^cy zalacznik nr 2 do umowy ma w tym zakresie charakter

pomocniczy. Kosztorys ten b^dzie zatem wykorzystywany do celow zgodnych z niniejsz^ umow^.

§2
Podwykonawstwo

1. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza wykonac niniejsz^ umoW? bez udziaiu/z udziaiem

podwykonawcy/6w w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy zlozonej w zamowieniu
nr 15/pn/2018, tj. Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcy/om: *
- robot? budowlan^ polegaj^cq, na /

- dostaW? polegaj^c^na /

- using? polegaj^cq, na ,

ktor^^ wykona: /firma! podtujkonanx^l.
Pozostaie/Wszystkie* roboty budowlane, dostawy oraz uslugi stanowiq,ce przedmiot zamowienia
Wykonawca wykona samodzielnie, bez korzystania z podwykonawcow.
* ̂apip/ s^stanci Jiypetnione stosownie do ojert) Wjkonaw(^ ̂ o^nej w spmomeniu nr 15/pnl2018.
2. Wykonawca zobowi^zuje si? zawrzec z podwykonawcy w zakresie cz?sci zamowienia okreslonej
w ust.l, umow? w formie pisemnej. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyi^cznie
wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub using, ktore scisle odpowiadaj^ cZ?sci
zamowienia okreslonego umow^ zawart% pomi?dzy Zamawiaj^cyrn a Wykonawcy

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzaj^cy zaWrzec umow?
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, zobowi^zuje si?, w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do przediozenia Zamawiaj^cemu projektu umowy
o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) wraz z zestawieniem ilosci robot oraz ich wyCen^
hawi^zuj^c^ do cen uj?tych w zaiaczniku nr 2 do umowy (szczegoiowy kosztorys pomocniczy), przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowi^zany doiq,czyc zgod? Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiaj^cy w terminie 14 dni licz^c od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
w zakresie robot budowlanych, uprawniony jest do zgioszenia w forthie pisemnej zastrzezed
do projektu tejze umowy, jezeli:

a) nie speinia ona nast?puj^cych wymagah:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyi^cznie wykonanie robot budowlanych, ktore
sci^e odpowiadaj^ cz?sci zamowienia okreslonego umoW% zawart^ pomi?dzy Zamawiaj^cym
a Wykonawc%

2) Wykonanie przedmiotu umoWy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim

poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomi?dzy Zamawiaj^cym a Wykonawcy
i powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania Wymaganiom okreslonym w niniejszej

umowie oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

3) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu

umowy o podwykonawstwo, nie b?dzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady

przedmiom umowy Wykonawcy wobec Zamawiaj^cego,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca s^ zobowi^zani do niezwiqcznego przedstawiania

Zamawiaj^cemu na jego z^danie dokumentow, oswiadczeh i wyjasnien dotycz^cych realizacji
umowy o podwykonawstwo.

Iv mk ̂  h CK'
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5) zape\^enie udzMu Zafiiawiaj^Gegp w, odbibrach robot bodowlariyGh realiZowanyGh przez
pod^konawcGW lub bdpOwiednio dalszyGh. podwykoria^Gow, zgodrde z §3 ust8 niiiiejszej

■ , . • utno\v)rj ^ .
■  -6) umo#a b podwykbMtvstwo ide moze zaA^erac pbstanbyien: .

,  -■ .-bzalezriiaj^cyGh • uzyskanie\ prkez pod-wykonawG? lub" dalszego ■ pod\^konaw^ zaplaty, .
od Wykona^Gy lubpod^kbnawcy za wykonanieptzedndbtu iitno'w^;o pod^koiiawktwo bd Zapiaty
przez ZamaA^aj^Gego ■wynagrb)^enia;WykonawGy lilb-odpo^Xaed4io od zaplaly prZbz WykohawG?
wynagrodzenia podwykonawGy;
--iizaleziiiaja,Gych zwrbt kwot zabezpieGZenia iidezytego - ■wykpnania limpwy P podwykonawstwo .
przez WykonawG? pbd\^kpna;wey, : od zwrotu zabezpieGzenia fnalezytegb wykonafda umbwy
WykonawGy przeZ Zafeaydaj^cegb.; . . .
- stanowiabych, iz tertbiii realizaGji rpbot budowlanych xv umowie b ppdwykpnawstwo jest'diuzszy

. .niz prze\*ddy^any dlk'wykbnaiua tyqh rpbbtw cirdajszej umo\ide; -
- staftbydaGyGh' sposbb . rozHGZenbza ■wykonane robbty, unietnPzH^iajac^ rpzHGzeni^ tyoh rpbot ■

;  -; ppmi^dzy Zama'isdajacym a WykonawGa na ppdstawie niruejszej iiinpy^.
> b) gdy przewiduje termib zapiaty ̂ nkgrpdzenia.diuzazy niz okreslbny.w ust.l3.

5; NiezglbsZeide 'przez Zaina-wiajacegP w. forbiie .piseinnej; zastrzezen do .przediozbiiego prpjektu-
umoT^ b .'ppdy^ko.nawsbyp, iktprej, przedtnioterh ^sa robbty budpwlane," w tertMrde. ol^eslpiiyiii'
'W ust4yuwaza sig.za akGeptkcj^ projektu umpwy przez Zainawiajacegb. ' ' ; ■ . y

6. Wykpnawca, podwykoriawca lub dalszy podwykonawca zarbowienia tia roboyrbudbwlatle
Zobo^azany jest przedlozyc Zamatdajacetiiu poswiadezotia za, zgodnbsc z oiy^alem kppi?'

'zawartej umowy o pbdwykonawslwo. -(a takze jej -zniiafly)^ ktprej' przediniotem sa" roboty
budowlane, w terminie 7 dtli od dnia jej.zawareia. , •

7. . Zamawiajacy w terminie 1.4 dtii UczaG pdidnia ptrzymania kopii uniowy o podwykpnawstwp, b .ktorej ,
tnowa w ust.6, uprawtiipny jest do. zgibszeiiia w fbtinie • pisemnej,, sptzeciwu do umowy,
w przypadkaGh, b ktbrych tnowa w ust.4 Ut. a lub Ut. b; . " , ' ,

8. NiezgioSZenie przez. Zatiiawiajacegp ;.w " foririie pisenatlej.j, sprZeciwu. dp .przedlbzonej ,.utnp\y^.
b podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa rbboty budowlane; w .terndtueybkreslbnym w ust.7,
u\<^aza si? za akceptaGj? uino\vy przez. Zamawiajacegb. ' " ,

9. Wykonawpa, podwykpnawca lub dalszy podwykohawGa zam6\denia na rbboty budpwlarie
zobowiazany jest prZedipzye Zamat^ajacemu. poswiadGZona za zgodnosc z pryginalem, ikbpi?,
zaWartej umowy o ppdwykbnawstwoj ktorej przedmiotehi dostawy llib ustugi, w terininie 7
dni od dnia jej zawarGia^ z zastrzezeniem postanbwien ust. 10. : .

10. Obpydazek, P ktpryih mowa w ust.9, iiie dotybzy umow o podwykoiiawstworp wartosGi mtliejszej niz •
Oj5% wartosGi niniejszej urnowy (tj. 0,5% wynagrodzenia umbwy okreslonego w §7 us't.l .urhob^ .-
Geny oferty), a takze umow-o ppdwykPnawstwb, kt6ry,ek iprzedimot jest jinny niz polegajacy .
na dostawie agregatow wody Ibdowej lub szaf klknatyzaeji preGyzyjnej. WylaGzerue,'b ktoryni mowa
w zdaniu ppprzedzajacyni, nie dotyezy umbw o podwykbnawstwb o wartpsei wiykszej niz 50 000,00,

!  zlotyGh.(brutto). .
•' 11. W przypadku, o ktorymmowa w ust.9, jezeli teriniti:zaplaty wynagrodzenia jest.dluzszy.niz okreslpny

w ust.l3, ZamaNsdajacy, informuje o tym Wykonawe?, i wzywa go do doprPwadzenia do Zmiany. tej ;
umowy pod rygprein wystapienia p zaplat? kary iimPwnej. ! . . - .

' iZ Ppstanpwienia' .ust.l—ust.il stosuje si? odpowiednio do zniian • projektu umowy lub" umowy
'  . p ppdwykpnawstwp. '
13: Termiii Zaplaty wyhagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany,

. w UmPwie o podwykonawstwo hie inoze bye dirlzsZy niz. 30 dm pd dnia dor?GZenia:Wykbhaw;ey, .
pbdwjrkohayGy. lub;' dalsZemu pbd'v^kpnawGy faktury lub mchuhkuj pofOTerdzajaGych wykbhatiier-
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zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, uslugi lub roboty budowlanej,

z zastrzezeniem, ze w momencie wypiaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, wszelkie naleznosci

na rzecz Podwykonawcy zostan^ uregulowane w caiosci.

14.Wykonanie czgsci przedmiotu umowy w podwykonawst\^e nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci i zobowi^zan wynikaj^cych z niniejszej umowy. Wykonawca jest

odpowiedzialny za wszelkie dziaiania bq,dz zaiiiechania, w tym uchybienia i zaniedbama

podwykonawcy (dalsZego podwykonawcy) jak za wlasne dziaiania b^dz Zaniechania. Wykonawca w

szczegolnosci ponosi wobec Zamawiaj^cego peln^ odpowie(fcialnosc zgodnie z przepisami prawa

budowlanego oraz kodeksu cywilnego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze polecic podwykonawcy realizacji

przedmiotu umowy o pod\n^konawstwo, ktorej przedmiotem sq. roboty budowlane w przypadku

braku jej akceptacji przez Zamawiaj^cego.

16. Zama\<daj^cy moze zaz^dac od Wykonawcy niezwlocznego usuni^cia (np. z terenu budowy)

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa

0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiaj^cego, lub moze usun^c takiego podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy na koszt Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 10.

17. Zamawiaj^cy, moze z^dac od Wykonawcy zmiany lub odsuniycia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzyt

techniczny, Osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie

daj^ rykojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

robot budowlanych, dostaw liib using lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na z^danie Zamawiaj^cego

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dziaiania podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaj^ postanowienia niniejszej umowy.

18.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany podwykonawcy, zrezygnowac

z podwykonawcy b^dz wprowadzic podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w ofercie

Wykonawcy zlozonej w zamowieniu nr 15/pn/2018.
19. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca

powolywal siy, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,

w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postypowaniu, Wykonawca jest obowi^Zany

wykazac Zamawiaj^cemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal

siy w trakcie postypowania o udzielenie zamowienia (15/pn/2018).
20. Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, odsuniycie podwykonawcy b^dz

wprowadzenie podwykonawstwa w zakresie nieprzewidzianym w ofercie Wykonawcy zlozonej

w zamowieniu nr 15/pn/2018, winno nast^ic w drodze pisemnego aneksu do umowy.

21. W zwi^zku z tym, iz robota budowlana objyta przedmiotem umowy bydzie wykonywana w miejscu

podlegaj^cym bezposredniemu nadzorowi Zamawiaj^cego, Zamawiaj^cy zq,da, aby przed
przyst^ieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile s^ juz znane, podal nazwy albo imiona

1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych

w wykonanie roboty budoWlanej. Wykonawca zobowiqzuje siy zawiadamiac Zamawiaj^cego

o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy,

a takze przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie

zamierza potwerZyc realizacjy roboty budowlanej (jezeli dotyczy).

22. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy wraz z kopi^ umowy

o podwykonawstwo dokument wlasciwy z uWagi na status prawny podwykonawcy lub. dalszego

podwykonawcy, potwierdzaj^cy, ze osoby zawieraj^ce umowy w imieniu podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy posiadaj^ uprawnienia do jego reprez ntacji.
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:zyk polski, a w prZypadku kopii umowy
na j?zyk polski.

z dalszymi podwykonawcaffii odpowiednie

23.Pdwierzenie realizacji zadan itinemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktorym
Zostaia zawarta zaakceptowalia przez Zamawiaj^cego umowa o podwykonawsfwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana Zakresu zadan okrcslonych umow% wymaga ponownej akceptacji
Zamawiaj^cego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

24. Do zmian istotilych postanb-men umow o podwykonawstwo, stosuje si? Zasady okreslone
w niniejszym patagcafie.

25. W pfzypadku, gdy ptojekt umowy o podv^konawstWo lub projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, a takze umowy o pbdwykohs wstwo i ich zmiany sporz^dzane s^ w j?zyku
obcym, Wykona\vcaj podwykonawca lub dalsZy podvykonawca jest zobowi^zany zai^czyc do
pirzedkiadanego projektu jego tlumaczenie na j
o podwykonawstwo — tlumaczenie przysi?gle umoWy

26. Do Zasad zawierania umow o podwykonawstwc
zastosowanie Znajdq, postanowienia niniejszej umowy

27. Powierzenie wykonama cz?sci zamowienia (umowyr) podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedziakiosci za nalezyte wykonanie umowy.

§3
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowi^zuje si? wykonac caly przedmiot umowy w tetminie do dnia 31.12.2018 t.
z zastrZezeniem § 4 ust.7 umowy.

2. Zamawiaj^cy ptzekaze Wykonawcy front robot w terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia zawarcia
umowy. Przekazanie frontu robot winno zostac potwierdzone przez Strony protokdem
przekazania frontu robot.

3. W termime do 3 dm roboczych Ucz^c od dnia zaWarcia umowy, Strony uzgodni^ w formie pisemnej
hatmonogram realizacji robot budowlanych.

Harmonogram robot b?dzie mial charakter ruchomy, co oznacza mozliwosc zmiany kolejnosci robot
przyj?tej w harmonogramie na uzasadniony wniosek kazdej ze Stron. Zmiana taka b?dzie dokonywana
w trybie roboczych uzgodnieh przez osoby wskazane w §5 ust.3 i ust.4 umowy z udzialem kierownika
budowy, o ktorym mowa w §5 ust.6 umowy.

,4. Wykonanie robot budowlanych (odbior robot) winnp zostac potwierdzone przez Strony odr?bnym
protokolem odbioru robot budowlanych. Protjkol odbioru robot budowlanych winien

wskazywac numery seryjne zainstalowanych urz^dzeh ynraz z cenami jednostkowymi szafklimatyzacji
precyzyjnej oraz agregatow wody lodowej.

Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? dokonac danego odbioru robot w ciqgu 2 dni roboczych licz^c od daty
pisemnego zgloszenia gotowosci do odbiom przez Wykonawc?.

Wykonawca zobowi^uje si? dokonac zgloszenia gotojvosci do odfeioru robot nie pozniej niz 1 dzien
roboczy prZed uplywem terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1.

5.

6.

7. W terminie do 3 dni licz^c od dnia podpisania dan

Wykonawca zobowis^zuje si? opracoWac i

powykonaWcz^, jezeU okoUcznosci b?dq^ wymagaly je

dbkumentacji projektowej). W takim prz3rpadku

dokumentacj? powykonawczq, w formie pisemnej (2

umozliwiaj^cym odcz)n w formatach „ath" (dot. kbsztcrysow), „dwg" (dotyczy rysuhkow, rzutow etc.)

oraz „pdE'.

;go pTotokotu odbioru robot budowlanych

dostarczyc Zamawiaj^cemu dokumentacj?

sporz^dzenia (wyst^iq, zmiany w stosuhku do

Wykonawca zobowi^zuje si? dostarczyc

egzemplarze) oraz na nosniku CD lub DVD

Z chwil^ odebrania przez Zamawiaj^cego dokumi

przechodz^, wszelkie majs^tkowe prawa autorskie na

dokumentacji, a w szczegolnosci:

a) prawo do korzystania i wykorzystywania dokume

w tym do korzystania z zawartych w niej rozwiqzan

le

n

ntacji powykonawczej, na Zamawiaj^cego

wszystkich polach eksploatacji do wykonanej

tacji powykonawczej w calosci lub w cz?sci,

projektowych;
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b) prawo do modyfikacji dokumentacji po^\ykonawczej;
c) prawo do udost^pnienia dokumentacji powykonawczej w dowolnej formie osobom tczecim,
w tym rowniez do publicznego udost^pnienia na przyklad poprzez publikacj? na stronie

intemetowej, jezeli zajdzie taka potrzeba; ;
i

d) prawo do powielania dokumentacji powykonawczej w caiosd lub w cz^sci w dowolnej formie,
technice oraz ilosci egzemplarzy; |

e) prawo do sporz^dzenia dowolnej ilosci kopii dokumentacji powykonawczej lub jej cz^sci przy
pomocy dowolnej techniki, w tym drukarskiej, rep cograficznej lub cyfrowej.

8. Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo udzialu we wszystkich odbiorach robot budowlanych
realizowanych na podsta-wne zaakceptowanych przez Zamawiaj^cego umow o podwykonawstwo na
roboty budowlane, przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz do zglaszania uwag
i zastrzezen w przypadku stMerdzenia nieprawidio-wosci, a takze, w konsekwencji do wstrzymania
odbioru takich robot. Wykonawca lub odpowiedtiic podwykonaNvca Zobowi^zuje si? informbWac
Zamawiajq-cegO skutecznie o planowanych terminach odbioru robot budowlanych reaHzowanych
przez podwykonawcow lub odpowiednio dalszych podwykonawcow, z takim wyprzedzeiliem, aby
umozHwic Zamawiaj^cemu faktyczny udzial w odbion ch.

9. Nalezyte wykonanie robot budowlanych stanowi%cy:h przedmiot niniejszej umowy wintio zostac
potwierdzone prZez Strony protokotem koiicowym, ktory b?dzie stanowil podstaw? do dokonania
zwrotu cz?sci zabezpieczenia nalezytego wykonaria umowy, zgodnie z zasadami przyj?tymi
w niniejszej umowie. Podstawq, dla podpisania protjkolu kohcowego b?dzie protokol odbioru
robot budowlanych, a takze - w symacji opisanej w ust.7 - dokumentacja powykonawcza.

PrOtokot kohcGwy winien zostac podpisany bez zb?dnej zwtoki.
W ciqgu 7 dm licz^c od dnia podpisania protokoiu odbioru robot budowlanych Wykonawca
zobowi^zany b?dzie przeprowadzic instruktaz w zakresie obslugi khmatyzatorow precyzyjnych.
Przed dokonaniem protokolamego odbioru robot budowlanych Wykonawca zobowi^zuje si?

przeprowadzic testy funkcjonalnosci zainstalowanej khmatyzacji precyzyjnej (proby cisnieniowe,

urnchomienie instalacji, testy systemu, pomiary wilgotnosci i temperatury w serwerowni) w obecnosci

CO najmniej jednej z osob, o ktorych mowa w §5 ust.3 umowy. Wyniki testow winny zostac zai^czone

do protokoiu odbioru robot budowlanych jako jego in :egralna cz?sc.

Najpozniej w dniu podpisania protokoiu odbioru roljot budowlanych Wykonawca zobowiazuje si?
przekazac Zamawiaja,cemu wszelkie dokumenty teciniczno-ruChowe, w tym wszelkie instrukcje
obslugi, karty gwarancyjne.

10. Protokoly, o ktorych mowa w niniejszej umowie, zobowiazuje si? przygotowac Zamawiajacy.
11. Do dokonywania odbiorow oraz do podpisywania pro :okol6w, o ktorych mowa w niniejszej umowie,

ze strony Zamawiajacego upowaznione sa osoby wskazane w §5 ust.3 umowy; ze strony Wykonawcy
zas osoba lub osoby wskazane w §5 ust.4 umowy.

Poza odbiorami opisanymi w niniejszym paragrafie osoby wskazane w §5 ust.3 umowy
upowaznione sa do dokonywania w ramach niniejszej umowy roWniez odbiorow cz?sciowyGh oraz
odbiorow robot zanikajacych, czy ulegajacych zakiyciu, jezeli takie wyst^ia w toku realizacji
przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuka budowlana oraz obowiazujacymi przepisami prawa.

12. W celu dokumentowania przebiegu realizacji umowy (roboty budowlanej) Zamawiajacy wymaga

prowadzenia przez Wykonawc? dziennika budowy (d^okumentu rejestmjacego przebieg robot).
13. Najpoiniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zaleznosci od tego, czy

dana osoba zatrudmona jest przez Wykonawc?, czy podwykonawc?) przedlozy Zamawiajacemu
(jechiej z Osob wskazanych w §5 ust.3 umowy) oswiadcZenie, iz osoby wykonujace w ramach
niniejszego zamowienia (umowy) czynnosci, co no ktoryCh przedmiotowa umowa wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy 6 ptac?, b?da

oieniu kodeksu pracy w calym okresiew roz:

zatrudnione na podstawie umoWy o prac?

ealizacji umowy. Oswiadczenie (kompletne

0^^ 0kf/
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oswiadczehie) winno zawierac towniez inoi? i nazwisko osob zatrudnionych na podstawie umowy
o prac? wiraz ze wskazaniem wykonywanych przez dan^ osob? czynnosd, rodzaju umowy o prac?,
dokladne okredenie podmiotu -skiadaj^cego oswiadczenie, dat? zlozema oswiadczenia oraz podpis
osoby uprawmonej do-zlozenia oswiadczenia w inueriiu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiajq^cy zastrzega sobie prawo do dokonania wetyfikacji ww. oswiadczenia pod k^tem wymogu
zatrudmenia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu Kodeksu pracy.

Niezlozenie kompietnego oswiadczenia we wskazanym wyzej tetmiiiie przez Wykonawc? (lub
podwykonawc?) uprawnia Zamawiajq^cego do skorzystania z prawa do rozwi^zania umowy oraz do

naliczenia Wykonawcy kary umbwnej w wysokosci 5% wynagrodzenia bmtto umowy (§7 ust.l), jezeli

Wykonawca (lub podwykonawca) pomtmo wyznaczenia dodatkowego terminu, nie ziozyl wymaganego

kompietnego oswiadczenia.

Przez czynnosd, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy W rozumieniu kodeksu pracy, rozumie

si? wszystkie czynnosd fizyczne wykonywane w ramach przedmiotu zamowienia (umowy), ktore

wskazano, w tym w przedmiarze robot oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych, wykonywane bezposredmo przez pracownikow fizycznych uczestnicz^cych po stronie

Wykonawcy lub podwykonawcy w procesie wykonywania robot budowlanych (using) obj?tych

przedmiotem zamowienia, z wylq,czeniem czynnosd okredonych w poz. 1.13 przedmiaru robot (dostawa i

montaz belek zelbetowych) oraz pozostalych czynnosci polegaj^cych na dostawie oraz transporcie

(kierowcy).

Powyzszy wyrnog zatmdmenia na podstawie umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy nie dotyczy

czynnosd wykonywanych przez kierownika budowy, kierownika robot b^dz inne osoby pelni^ce

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a takze nie

obejmuje przypadkow osobistego swiadczenia przez przedsi?biorc? prowadz^cego jednoosobow^

dzialalnosc gospodarcz%

Wymog zatrudniania na podstawie umowy o prac? dotyczy czynnosd wykonywanych w ramach

przedmiotu zamowienia na roboty budowlane, nie zas w okresie gwarancji i r?kojmi za wady.

14. Zamawiaj^cy zastrzega sobie nast?pujq.ce uprawnienia w zakresie kontroli spelniania przez

Wykonawc? (lub podwykonawc?) wymagah, o ktorych mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamowien

publicznych, dokumentowanych za pomoc^ oswiadczenia wymaganego na podstawie ust.l3):

a) mozliwosc z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginaiem odpowiednio pfZez Wykonawc? lub

podwykonawc? kopii umoWy/umow o prac? osob wykonuj^cych w trakcie reahzacji zam6\denia

czynnosd, ktorych dotyczy wymienione w ust.21 oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy;

kopia umowy/umow powinna zostac zanonimizowana (tj. w szczegblnosci bez adresow,

nr PESEL pracownikow) w sposob zapewniaj^cy ochron? danych osobowych pracownikow,

zgodnie z przepisami RODO. Lni? i nazwisko pracowtuka nie podlega anotumizacji. Informacje

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac? powinny bye mozUwe do zidentyfikowania;

b) mozUwosc z^dania zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzaj^cego opiacanie przez

Wykonawc? lub podwykonawc? skiadek na ubezpieczenia spoieczne i zdrowotne z tytulu

zatmdnienia na podstawie umow o prac? za ostatni okres rozlicZeniowy;

c) mozUwosc z^dania poswiadczonej za zgodnosc z oryginaiem odpowiedmo przez Wykonawc? lub

podwykonawc? kopU dowodu potwierdzaj^cego zgloszenie pracowrdka przez pracodawc? do

ubezpieczeh, zanonimizowana W sposob zapewniaj^cy ochron? danych osobowych pracownikow,

zgodnifi z przepisaini.RODO. Imi? i nazwisko pracjjwnika nie podlega anonimizacji;
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d) mozliwosc z^dania wyjasnien w przypadku w^tpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac^;

e) mozliwosc Zwrocenia si? do Panstwowej Inspekcji Pracy (PIP) o przeprowadzenie kontroli
w przypadku powZi?cia uZasadnionych w^tpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawc?.Iub podwykonawc?.

WskaZane pod Ut. a, b lub c dokumenty, a takze wyjasnienia, o ktorych mowa pod litd Wykonawca
przediozy Zatriawiaj^cemu na kazde wezWanie Zamawiaj^cego w wyznacZonym w tym wezwaniu terminie
w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudmenia na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub

podwykonawc? osob wykonuj^cych w trakcie reaHzacji umowy czynnosci, co do ktorych przedmiotowa

umowa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac?.

RODO - ro^or^d^nie Varlamentu Europejskie^o i 2016/679 ̂ dnta 27 kwietnia 2016 r. w sprame ochrony os6b Ji^^yc^ch w
i(_pr(ettiiar^nkm danych osobouych i w sprame swobodnego pr^iym takich danych ora^ uchylenia dyrektyity 95146/WE (ogdlne roaporsiiid^nie o ochronie datych)
(Diz Ur^UEL119 ̂04.05.2016, sir 1).

§4
1. Umowa nimejsza b?dzie mogla ulec zmianie w zakresie teiininu wykonania umowy W przypadku

wyst^ienia nast?puj^cych prZeszkod w jej realizacji:
a) w przypadku zaistnienia okoHcznosci sily wyzszej w roZumieniu przyj?tym w doktrynie

i orzeCznictwie (zdarzenie Zewn?trzne, niemoznosc jego przewidzenia, niemoznosc zapobiezenia
jego skiitkom), takich jak w szczegolnosci wojna, katastrpfalne dzialania przyrody, zamieszki
uUcZlie, jezeU uniemozUwia to wykonywanie robot budowlanych.

W takim przypadku, o okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej oraz ich wpiywie na wykonanie
umowy Wykonawca zobowiq^zany jest niezwlocznie poinformowac Zamawiaj^cego na pismie oraz
uzyskac pisemne stanowisko Zamawiaj^cego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powoiuje si?
Wykonawca, jako sily wyzszej oraz jej wplywu na mozHwosc prowadzenia robot.
b) w przypadku zaistnienia okolicznosci lez^cych po stronie Zamawiaj^cego spowodowanych

Warunkami organizacyjnymi, finansowymi h^dz innyini okolicznosciami, przez ktore nalezy
rozumiec sytuacje zwiqzane z koniecznosci^ uzyskania dodatkowych decyzji, pozwoleh,
uzgodnieh etc., jezeli uniemozliwia to wykonywanie robot budowlanych.

2. W sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek z wyzej wskazanych okolicznosci (ust. 1 lit. a lub lit. b), termin
wykonania robot budowlanych zostanie zawieszony na okres niezb?dny do usuni?cia lub ust^ienia
przeszkody w wykonywaniu robot Od pierwszego dnia roboczego nast?puj^cego po dniu usuni?cia
lub ust^ienia przeszkody bieg terminu realizacji robot budowlanych b?dzie kontynuowany.

3. Zawieszenie terminu realizacji robot budowlanych b?dzie wymagalo pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiaj^cego na protokole zawieszenia okreslaj^cym w szczegolnosci dat? rozpocz?cia okresu
zawieszenia, podpisanym przez Zamawiaj^cego oraz Wykonawc?.

4. KazdorazoWe zawieszenie robot zostanie rowniez odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone
wpisami w kolejnych dniach az do usuni?cia lub ust^ienia przeszkody.

5. Po usuni?ciu lub ust^ieniu przeszkody, Strony niniejszej umowy sporz^dz^ pisemny aneks do umowy
wskazujqcy okres trwania zawieszenia realizacji robot budowlanych oraz okreslaj^cy termin pozostaly
do zakohczenia realizacji umowy.

6. Wystqpienie przeslanek wskazanych w ust. 1 nie musi oznaczac zawieszenia terminu realizacji robot
budowlanych jako calosci; przeszkoda moze zatem dotyczyc cz?sci realizowanych robot, co nie
wyklucza prowadzenia robot budowlanych w pozostalym zakresie. Niezaleznie od zakresu
zawieszenia, zapisy ust. 1-5 znajd^ odpowiednie zastosowanie.

7. Z uwagi na finansowanie niniejszej umowy ze srpdkow inwestycyjnych, Zamawiaj^cy zastrzega, iz:
a) w sytuacji niezakonczenia realizacji umowy do dnia 23.01.2019 r. z powodu niedotrzymania terminu

realizacji umowy przez Wykonawc?, Zamawiaj^cy maze skorzystac z prawa do rozwi^zania umo-wy

8
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z zachowaniem zasad okreslonych w §12 ust.8uinowy oraz do naliczenia Wykonawcy kary umownej
w \^spkosci 5% wyna^odzenia calko-witego uiriowy okreslonego w §7 ustl umowy. ■

b): w syfuacji niezakonczenia realizacji umowy do dnia 23.01.2019 r. z powodu innego niz wskaZany pod
lit. a, a takze, jezeli w przypadku, ,0 ktorym mowa pod kt. a, Zainawiaj^cy nie skotzysta z prawa do

.  rozwi^Zatiia uinowy, Zatna^aj^cy dokona, iiiwentaryzacji robot oraz'oceny ich" Zaawansbwania
wedlug stand na dzien,'23.01.2019 r. w oparciu q zal^cznik nr 2 do umowy. Stosownie
do powyzszego Zatnawiaj^cy zaplaci Wykonawcy ̂ n^nagrodzenie za faktycznie ;wykonany zakres
umowy, die ' wi^cej jednak' niz 80% kwoty wynagrodzenia calko^tego umowy, nawet
w przypadku, gdyby wartosc wykonanych na dzien 23.01.2019 r. prac przekroczyla poziom
procedtowy WskaZany: w zdaniu poprzednim.
Podstaw^zaplaly - obok faiktury VAT wystawionej i dostarczonej przez Wykonawc? Zamawiaj^cemu
nie pozniej niz w dmu 23.01.2019 r., z zastrzezeniem konsekwencji niedotrzyrnania ww. tefrninu
wskazanych w §8 ust. 10 umowy, b^dzie kosztorys powykonawczy wedle stanu na dzien 23.01.20l9r.,
a takze protokol zaiwieszedia robot.

. Do . zawieszenia terminu wykonariia umowy w omawianym przypadku znajdg, odpowiediiie
zastosowanie zasady opisane w ust.2-4 nimejszego paragrafd. Bieg terrninu reaUzacji robot ■

budowknych bgdzie koptynuowany od pierwszego dnia roboczego ndst^puj^cego po dniu ukunigcia
lub ust^ienia, przeszkody, p wigc po uzyskaniu przez Zamawiaj^tego stodkow finansowych;da_rok
2019 na realizacje udiowy.
Do odbioru robot, zasad .wystawiania faktur oraz zapiaty wydagrodzenia stqsuje si? odpowiednio
postanowienia §7-8 utnbwy.

^8.7^ W przypadku tdeuzyskaida srodkow finansowych prZez Zamawiajpcego do dnia 31.O3.20l9 r.,
Zamawiaj^cy rozyd^ze niniejsz^ umow? w zakresie niezfeaHzowanej cz^sci przedmiotu umowy
z zachow-aniem 14—dniowego okresu wypowiedzenia. liczonego od dnia ziozeiiia wypowiedzenia na
pismie. Po, dokonaniu wypowiedzenia, a przed upiywem terminu wypowiedzenia, Wykonawca dbpeini
wszystkith wymaganych umow% formalnosci.

■  . §5
1. NadzorinwestorskiwiJdiediuZarnaWiaj^cegb.pelnicbpdzkinspektbrnadzoru:

—  , tek .....;. ; dr uprawnien ...., prZynaleznosc db Izby

2: Nadzorw zwi^zkuz dokumentacj^ prqjektowa,pelnicb^dzie:

•••• , tel. ;
3. Do przeproWadzenia odbioru i podpisania danego. protqkolu odbiotu robot budowknych,

0 ktorych mowa w nimejszej tidibwie, a takze do liadzbroWania umowy w; pdzostalym zakresie
Zamawiaj^cy upowazrda inspektora nadzoru wskazanego w ust.1 oraZ pracownikow Zamawiaj^cego:

1  , tel..: ...., 2..... , tel 3 tel Dla

skutecznpsci wystarczy dziaianie inspektora nadzoru oraz dwoch spbsrod Wskazanych pracownikow
Zamawiajpcego.

Do podpisaiiia innych protokolow, o ktorych mowa w niniejszej umowie, ,niz Wskazade w zd.l,
Zamawiajacy uppwaznia pracownikdw.Zamawiajacego: 1 , tel , 2 ." ,
tel , 3 tel Dla skutecznosci wystarczy dzklanie dwoch sposrod

wskazanych pracownikow Zamawiajacego.
.4. Osobadii- odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za nadzor nad wykonaniem niniejszej umowy,

W tym za biezace kontrolowanie jej przebiegu oraz upowazmbnymi do podpisania prptokoioW,
b ktorych mowa w niniejszej urhowie, sa: 1 , tel. ...., 2 tel.

■  Pla skutecznosci wystarczy dziaianie jednej/ze wskazanych osob.
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6.

5. Ziiiiank osob lub danych tdeadreso'^ch -^skazanych w ust. 1- ust4 dla swej skutecZiiosci wymaga
jedynie pisemnego os\dadcZeliia ziozonego drugiej Strotlie umowy.
Wykonawca os'wiadcza, iz dysppnuje co najmniej jednq^ osob^ iiiog^cq, "wykotiywac samodzieliie
funkcje techtiicZQe w budo'w^ctwie^, pqsiadaj^cq. uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w Zaktesie sieci, itistaiacji i littz^dzen cieplnych, wentylacyjnych, gaZowych, wodoci^owych
i kafializacyjnych (wydane przez podiniot uprawniony przepisami prawa do wydawania ww.
uprawnien) do nadzoma nad robotafni budowlanymi, ktora to osoba peini fiinkcj? kiefowtiika budowy.
Wykonawca ustanowil na pottzeby niniejszej umowy kierownika budowy w osobie: ,
- nr uprawnten budowlanych: z dnia ,

- zaswiadczenie i nr Wpisu na list? czlonkow samorz^du zawodowego: ,
- tel. kontaktOWy:

Wykonawca w dnlu dzisiejszym przedlozyl Zamawiajq,cemu dokunienty potwierdzaj^ce uprawnienia
budowlane kierowriika budoWy oraz Zaswiadczenie o wpisie na list? cZionkow wlasciwej izby
samprZ^du zawodoWego potwierdzaj^ce czionkostwo w izbie z okredPnym terminem Waznosci oraz
posiadanie aktaalnego iibezpieczenia OC.

7. EWentualha zmiana kierownika budowy wskazanego w ust. 6 b?dzie mozUwa pod wartinkiem
posiadania prZez nowego kierownika budowy wymaganych uprawnien. Zmiana taka wymaga pisernnej
akceptacji ze strony Zamawiajq,cego.

8. Kierownik budowy zobowi^zany jest dPkonywac czynnosci zgodnie z obowiqzuj^^cymi w tym zakresie
przepisami prawa, w tym proWadzic dziennik budowy.
Wykpnawca Zobowi^zuje si?, iz przedmiot umoWy wykona przy udziale osob posiadaj^cycli
Wymagane uprawnienia w zakresie wykonania robot budowlanych, W tym przy udziale osoby/osob z
uprawnieniami w Zakresie eksploatacji urz^dzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru oraz przy
udziale osob z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urz^dzeh, instalacji i sied na stanowisku

- eksploatacji, przy zachowaniu warunkow wskazanych w umpwie oraz zgodnie z obord^zuj^cymi
przepisami prawa, w tym rozporz^dzenia Ministra Srodowiska z dnia 19.01.2016 r. w sprawie
sprawozdan dotycz^Cych substancji zubozaj^cych. warstw? ozonow^ lub fluProWanych gazpw
deplamianych (Dz.U. 2016, poz.BB), rozporz^dzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.01.2016 r. w sprawie
sprawdzania pod wZgl?dem wyciekow urz^dzen chiodniczych, khmatyzacyjnych i pomp ciepla Praz
systemoW ochrony przeciwpozarowej zawieraj^cych substancje kontrolowane (Dz.U. 2016, poz.B9).
Wykonawca zobowi^zany jest przedlpzyc Zamawiaj^cemu przed przyst^ieniem do robot imienny
(imi? i nazwisko; podstawa dysponowania) Wykaz Wszystkich osob, ktore b?d^ braiy udziai w realizacji
nimejszej umowy. O zmianach dotycz^cych wykazu osob Wykonawca zobowi^zuje si? poinformowac
Zamawiaj^cego bez zb?dnej zwloki, na pismie. Zmiana osob podanych w wykazie jest dopuszczalna
przy uwzgl?dnieniu wymogow niniejszej umowy.

10. Wykonawca oswiadcza, iz Wypeinil obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

wobec osob Szycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w Zwi^zku
z niniejsz^umow^.

11. Wykonawca potwierdza, iz zapoznal si? z klauzul^informacyjnq,Zamawiaj%cego z art. 13 RODO.

9.

1.

§6

Wykonawca zobowi^zuje si? strzec mienia znajduj^cego si? w pomieszczeniach lub na terenie obj?tym
robotami budowlanymi oraz zapeWnic nalezyte warunki BHP i przedwpozarowe z uwZgl?dnieniem
przepisow rPZporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.)
oraz rozporz^dzenia Mmistra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie bezpieczehstwa i higieny

pracy podczas wykonyWania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). Wykonawca dopeini.

obowi^zkow, w zakresie wymagah dotycz^cych bezpieczehstwa i higieny pracy okredonych
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w dokumentacji projektowej oraz STWiOR. Wykonawca zobowi^zuje si? do umozliwienia wst?pu
na teren prowadzonych robot pracownikom organow nadzoru budowlanego oraz upowaznionym
przedstawicielom Zamawiaj^cego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc materialn^ (finansow^ za wszelkie szkody powstale po stronie
Zamawiaj^cego, jego pracdwnikow lub osob trzecich w zwi^zku z wykonywanym przedmiotem
umowy.

3. Zamawiaj^cy w dniu przekazania frontu robot przekaze Wykonawcy pomieszczenie przeznaczone
na zaplecze socjalno-bytowe.

4. Po zakonczeniu robot budowlmych Wykonawca zobowi^zany jest uporz^dkowac teren budowy oraz
teren zaplecza, o ktorym w ust.3.

5. Materialy rozbiorkoWe (np. gruz, odpady) Wykonawca zobowi^Zuje si? wywiezc i zutylizowac na
wlasny koszt, zgodnie z dbowi^zuj^cyrni w tym zakresie przepisami. Wykonawca zobowiq,zuje si?
przediozyc Zamawiajq,cemu dokumenty potwierdzaj^ce dokonanie utylizacji zgodnie
z obowi^zuj^cymi w tym zakresie przepisami.

6. Zamawiaj^cy umozliwi Wykonawcy korzystanie z mediow (energia elektryczna, woda i scieki)
w zakresie niezb?dnym do realizacji umowy.

7. Zamiar rozpocz?cia przez Wykonawc? jakichkolwiek robot zwi^zanych z wyi^czeniem mediow
zasilaj^cych budynek lub stanowi^cych ingerencj? w siec logicznq, wymaga bezwzgl?dnie
wczesniejszego uzgodnienia z jednym z pracownikow Zamawiaj^cego wskazanych w §5 ust. 3 umowy,
tj. CO najmniej na 2 dni roboCze przed planowanym przez Wykonawc? roZpocz?ciem takich robot.

8. Wykonawca zobowi^zuje si? i oswiadcza, iz wszystkie materialy (w tym urz^dzenia, instalacje) oraz
iniie elementy uiyte. do wykdnania przedmidtu umdwy b?d^ fabrycznie nowe, nieuzywme i w peini
wartdscidwe. Materialy draz inne elementy uzyte dd wykonania przedmidtu umdwy, a takze narz?dzia,
sprz?t dd wykdnania umdwy b?dq, spelnialy wymdgi i ndrmy dkresldne w dbdwi^zuj^cych
przepisach, b?dq, ddpdwiadaly - tam gdzie jest td wymagane - wymogdm wyrobdw ddpuszczdnych dd
dbrdtu i stdsdwania w buddwnictwie, pdsiadaly wymagane certyfikaty, aprdbaty techniczne,
swiadectwa ddpuszczen, deklaracje zgddndsci, atesty etc.; wyrdby buddWlane, szczegdlnie istome dla
bezpieczenstwa pdzarowegd, b?d^ posiadaly dokumenty potwierdzajq,ce ich dopuszczenie do obrotu
i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie. Na z^danie Zamawiaj^cego
Wykonawca obowi^zany jest niezwlocznie okazac do wgl^du wymagane dokumenty.

9. Zamawiaj^cy umozliwi Wykonawcy wykonywanie robot obj?tycli przedmiotiem umowy w dniach od
poniedzialku do niedzieli, przy czym wszelkie przebicia, przejscia, przewierty, i tym podobne,
czynnosci emituj^ce wzmozony halas winny bye wykonywane mi?dzy godz. 18.00 a 6.00,
z zastrzezeniem, iz prace wykonywane w godzinach nocnych nie mog^ zaklocac ciszy nocnej.
Wykonywanie robot w soboty lub niedziele wymaga zgloszenia takiego zamiaru przeZ Wykonawc?
Zamawiaj^cemu na co najmniej 2 dni przed planowanymi robotami.
W godzinach pracy Sl^skiego OW NFZ (od 8.00 do 16.00) zalecane jest wyeliminoWanie lub istome
ograniczenie prac realizowanych przy pomocy elektronarz?dzi, utrudniaj^cych prac? i obslug?
petentdw Sl^skiego OW NFZ (nadmiemy halas i zapylenie).

§7

Wynagtodzenie ryczaltowe — wynagrodzenie calkowite umowy
1. Wynagrodzenie calkowite nalezne Wykonawcy z tytulu zreahzowania niniejszej umowy wynosi

zlotych brutto (slowme: zlotych brutto), w tym: zl netto
diraz 23% podatek VAT, z zastrzezeniem pdstanowien §8 umowy.
Niniejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym i odpowiada cenie oferty Wykonawcy
zlozonej w zamdwieniu nr 15/pn/2018.
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/W ptzypadka, gdy oboiyiqzek podatkowy zgodnie z ptzepisami o podatku od towarow
i ustug bfdzie spoczywatha Zataawiajqcym ust.1 bizmi:

„1. Wynagrodzenie calkowite nalezne Wykonawcy z tytulu zrealizowania niniejszej umowy wynosi

zlotych (slownie: zlotych), bez podatku od towarow i usiug,
z zastrzezeniem pOstano\den §8, umowy. Nitiiejsze wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym
i odpo^ada cenie oferty Wykonawcy ziozonej w zamowieniu nr 15/pn/2018.

2. Wynagrodzenie calkowite ilmowy, o ktorym mowa w ustl, zawiera wszelkie koszty niezb^dne do
wykonania zamowienia, w tym koszt urz^dzen, instalacji, robocizny, materialow oraz wszelkie inne
koszty, a takze ndezne oplaty i podatki zwi^zane z realizacj^ umpwy.
/W ptzypadka, gdy oboiviqzek podatkowy zgodtde z ptzepisami o podatku od towatow
i ustug b^dzie spoczywat ha Zamawiaj^cyin w ust.2 zd. 1 in fine dopisuje si^ „za wyjqtldem

podatku od towatowi ustug (VAT)",/

3. Wykonawca zobo\\d^zuje si? zrealizowac caloksztait prac wynikaj^cych z przedmiotu umowy za ww.
kwot? uwzgl?dniaj^c^ wszyStkie koszty zwi^zane z wykonaniem przedmiotu umowy. Wykonawca
realizuj^c umow?, nie b?dzie mogl domagac si? podwyzszenia wynagrodzenia, nawet jesli w chwili
zawarcia umowy nie mozna bylo przewidziec rozmiaru lub kosztow prac. Wynagrodzenie rycZaitowe
umowy jest wynagrodzeniem niezmiennym.

4. Zabrania si? Wykonawcy realizacji jakichkolwiek innych czynnosci oraz robot budowlanych nie
obj?tych niniejsz^ umowq. bez odr?bnej decyzji Zamawiaj^cego. Kazdorazowe odst?pstwo od
powyzszej zasady pozostaje ryzykiem i kosztem po stronie Wykonawcy.

5. Jezeli w okresie realizacji umowy nast^i ustawowa zmiana stawki podatku VAT przyjmuje si?
nast?puj^ce zasady.

Jezeli zmiana stawki podatku VAT b?dzie oznaczala zwi?kszenie wynagrodzenia brutto umowy albo
- w sjrtuacji, gdy podatek VAT zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami obowi^zany b?dzie

odprowadzac Zamawiaj^cy - Zwi?kszenie wydatku brutto po stronie Zamawiaj^cego, wynagrodzenie

netto umowy, w tym takze wartosci, ceny netto, zostanie obnizone w taki sposob, aby po doliczeniu

aktualnie obowi^zuj^cej stawki podatku VAT, wydatek brutto po stronie Zamawiaj^cego nie

przekroczyl ceny oferty netto Wykonawcy powi?kszonej o podatek VAT w wysokosci obowi^zuj^cej

w dniu zlozenia oferty w zamowieniu nr 15/pn/2018.

W przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy, do

wynagrodzenia netto umowy, w tym takze do wartosci, cen netto, zostanie doliczony podatek VAT
w wysokosci obowiq^zuj^cej na skutek zmniejszenia stawki.

Zroiana stawki podatku VAT wraz z jej konsekwencjami zostanie wprowadzona do umowy w formie
pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejscia w ̂cie zmiany stawki podatku VAT.

6. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie umowy okreslone w §7 ust.l umowy, nie narusza
przepisow ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prac?
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1265).

§8
Watunkii teiminy pfatnoici

1. Zapiata, z tytulu . niniejszej umowy nast^i z doiu, w formie polecenia przelewu, na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie do 21 dni Ucz^c od daty dostarczenia do
siedziby Zamawiaj^cego prawidlowo wystawionej faktury VAT, na podsta^Xde protqkotu
kohcowego, o ktdrym mowa w §3 ust.9 umowy, z zastrzezeniem postanowien ust.2 i ustV-ustO
niniejszego paragrafh.
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2. W umowie przewiduje sig mozliwosc platnosci cz^sciowych wyl^cznie w sytuacji okreslonej
w § 4 ust. 7. W takim przypadku zapiata nast^i z zachowaniem zasad okreslonych w ust.l, na
podstawie danego protokoiu odbioru robot budowlanych, a takze - dokumentacji powykonawczej, z
zastrZezeniem postanowien ust.7-ust9 niniejszego paragrafu.

3. Za dat? dokonania piatnosci wynagrodzenia uznaje si? dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.
4. Zamawiajaqr zapiaci Wykonawq^ odsetki ustawowe za opoznienie w Zapiacie wynagrodzenia, liczone

od dnia nast?pnego po dniu, w ktorym zapiata miaia bye dokonana, po otrzymaniu pisemnego
wezwania do zaplaty.

5. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacycb z niniejszej umowy przez Wykonawc? na osob? trzecia,
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

6. Faktura VAT powinna uwzgl?dniac nast?pujace dane:
Nabywca:

Narodojvj Funduss;^ Zdrowia ̂  sied;(ibci w Wars^wie,
adres: ul Grojecka 186, 02-390 Wars^awa,

NIP: 107-00^01-037

Odbiorca i piatnik dowodu:

Slc(ski Oddt^ai Wojew6d:(ki Narodomgo Fundus;(u Zdrowia ̂  sieds^bn w Katowkach,
adres: ul. Kossutha 13, 40 —844 Katowice.

7. Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia b?dzie wystawiona przez Wykonawc?
faktura VAT oraz:

a) protokoi koncowy (badz dany protokoi odbioru robot budowlanych w przypadku, o ktorym
mowa w ust.2), w ktoryrn b?da wyszczegolnione elementy robot budowlanych wykdnane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

b) sporzadzone nie wcZesniej niz 5 dm przed upiywem terminu platnosci oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o niezaleganiu z platnosciami wobec nich przez
Wykonawc? lub przez podwykonawcow,

c) oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez
nich lub peinym obj?ciu wystawion3rmi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych
zgodme z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokosci
obj?tej platnoscia kohcowa-

8. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT dokumentow, o ktorych mowa w ust. 7,

Zamawiajacy jest uprawmony do Wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu prZedlozenia przez Wykonawc? stosownych dokumentow. WstrZymanie przez Zamawiajacego
zaplaty do czasu wjrpelnienia przez Wykonawc? wymagan, o ktorych mowa w ust.7, nie skutkuje
niedotrzymamem przez Zamawiajacego terminu plamosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek.

9. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwloczrlie wyjasnien
w przypadku watphwosci dotyczacych dokumentow skladanych wraz z wnioskami o plamosc.

10. Wykonawca zobowiazuje si? do wystawienia i dostarczenia kazdej z faktur VAT w terrninie zgodnym
z obowiazujacymi przepisami prawa, nie pozniej jednak niz w dniu 23.01.2019 r. W przypadku
wystawienia i dostarczenia Zamawiajacemu faktur lub faktur VAT po terrninie wskazanym w zdaniu

poprzedzajacyrn, Zamawiajacy moze skorzystac z prawa do tozwiazania umowy z zachowaniem
zasad okre£onych w §12 ust.8 umowy oraz do naliczenia Wykonawcy katy umownej w wysokosci
5% Wynagrodzenia calkowitego umowy okreslonego w §7 ustl umowy.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

§9
Pfetnosci na fzecz podwkonawcow

W przjrpadku powierzenia przez Wykonawc? realizacji cz^sci umowy podwykonawcy lub dalszemu
pbdwykonawcy, Wykonawca odpowiedzialny jest za zaplatg wynagrodzenia tialeznegc
pod^kpnawcy lub dalsZemu pod-uykonawcy, z zachowaniem tecminow platnosci okreslonych
w utnowie z podwykbnawc^ ptzy uwzglgdnieniu postanowien §2 ust.13 umowy.
Jezieli w terirdnie okreslonym w zaakceptowanej ptzeZ Zamatwaj^cego utnowie o podWykonawstwo,
Wykonawca, PodwykonaWca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia
przyslugujq,cego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze zwro'cic si^ z z^datiiem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiaj^cego.

Zamawiaj^cy niezwlocznie po Zgloszeniu z^dania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawc? o z^daniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawc? do
zgloszienia pisemnych uwag dotycz^cych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykbnawcy lub dalszemu Pbdwykonawcy, wyznaczaj^c mu w fym celu termin nie krotszy niz 7
dm od dma otrzymania przez WykonaWc? wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawc? w terminie okreslonym w ust. 3 uwag podwazaj^cych
zasadnosc bezposredniej zaplaty, Zamawiaj^cy moze;

a) nie dokonac bezposredmej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeU Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaplaty lub

b) zlozyc do depozytu s^dowego kwot? potrzebn^ na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej w^tpUwosci co do wysokosd

;  kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnosc si? nalezy,
c) dbkonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.
Zamawiajq^cy jest zobowi^zany zapladc Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, b?d^ce przedmiotem z^dania, o ktorym mowa w ust. 2, jezeli Podwykonawca lub
ddszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc fakturq, VAT lub rachunkiem oraz

dokumentami potwierdzaj^cymi wykonanie i odbior robot, dostaw, uslug, a Wykonawca nie zlozy
w trybie okredonym w ust. 3 uwag, o ktorych mowa w ust. 7, wykazuj^cych niezasadnosc

bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wyl^cznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaplaty.
Rownowartosc kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, b^dz skierowanej do
depozytu s^dowego, Zamawiaj^cy potr^ca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca przekazuje Zamawiaj^cemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 5, zawieraj^ce
szczegolowe uzasadnienie zaj?tego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,
dostaw i uslug realizowanych przez Podwykonawc? lub dalszego Podwykonawc?, prawidloWbsci ich
wykonania, oraz co do wj^pelnienia przez Podwykonawc? lub dalszego Podwykonawc? postanowien
Umowy o podWykonawstwo w zakresie maj^cym wplyw na wymagalnosc roszczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do tnnych okoUcznosci maj^cych wpljrw na t? wymagalnosc.
Zamawiaj^cy jest uprawniony do odst^ienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust.7 i wykaze niezasadnosc takiej platnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust.7, a Podwykonawca lub dalszy
Podtiykonawca nie wykaz^ zasadnosci takiej platnosci.
ZamaWiaj^cy moze dokonac bezposredmej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust.7 i potwierdzi zasadnosc
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takiej piatnosci, lub jezeli Wykdnawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust.7, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaz^ zasadnosc takiej piatnosci.

10. Podstaw^ piatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiaj^Cego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bgdzie kopia faktury VAT lub rachuiiku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwietdzona za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawc? lub Podwykonawcy,
przedsta^ona Zamawiaj4ceniu wraz Z potwierdzon^ za Zgodnosc z oryginalem kopi^ protokolu
odbioru przez Wykonawcy lub Podwykonawcy robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub uslug.

11. Bezposrednia platnosc dokonyWana przez Zamawiaj^cego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy bydzie obejmowac wyl^cznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu

opoznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawcy lub Podwykonawcy i bydzie

dotycZyc wyl^Cznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiaj^Cego umowy
o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub

uslug.

12. Dokonanie bezposredniej piatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej plamosci do depozytu
s^dowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przysluguj^cej Wykonawcy od Zamawiaj^cego

z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadaj^cej dokonanej plamosci.

13. Zamawiaj^cy dokona bezposredniej plamosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przez Zamawiaj^cego uznania plamosci bezposredniej za uzasadnion%

14. Zamawiaj^cy moze zlozyc do depozym s^dowego kwot? potrzebn^ na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych w^tpliwosci co do wysokosci

naleznej zaplaty lub co do podmiom, ktoremu plamosc nalezy si?, co uznaje si? za rownoztiaczne

z wykonaniem w zakresie obj?tym zdeponowanq, kwot^ zobowi^zania Zamawiaj^cego wzgl?dem

Wykonawcy.

15. Odpowiedziakaosc Zamawiaj^cego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tymlu

plamosci bezposrednich jest bgraniczona wyl^cznie do wysokosci kwoty naleznosci za Wykonanie

danej cz?sci zamowienia, wynikaj^cej z zalacznika nr 2 do umowy (szczegoloWy kosztorys
pomocniczy). Domagajq,c si? zaplaty bezposredniej podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien

przedlozyc Zamawiaj^cemu kosztorys szczegolowy z umowy o podwykonawstwo dla cz?sci

zamowienia obj?tej zaplaty bezposrednia Zamawiaj^cy dokona pordwnania kwot za zakres rzecZowy

obj?ty zaplaty, bezposrednia wynikaj^cych ze szczegolowego kosztorysu pomocniczego (zalacznik nr

2 do umowy) oraz szczegolowego kosztorysu z umowy o podwykonawstwo. W przypadku roznic

w cenach jednostkowych pomi?dzy cenarni jednostkowymi okreslonymi umow^ o podwykonawstwo

a cenami jednostkowymi okreslonymi w zalaczniku nr 2 do umowy (szczegolowy kosztorys

pomocniczy), Zamawiaj^cy uzna i wyplaci PodwykonaWCy lub dalszemu Podwykonawcy na

podstawie Wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyl^cznie kwbt? nalezn^ na podstawie

cen jednostkowych okreslonych w zalaczniku nr 2 do umowy.

16. Koniecznosc wielokromego, tj. wi?cej niz dwukromego, dokonywania bezposredniej zaplaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosc dokonania bezposrednich zaplat na

sum? wi?ksz^ niz 5% wartosd umowy moze stanowic podstaw? do rozwi^zania umowy w sprawie

zamowienia publicznego przez Zamawiaj^cego oraz naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w §12

ust.1 lit.a umoA^.

17. Przepisy art. 143a-143d ustawy Prawo zamowieh pubKcznych nie namszaj^ praw i obowi^zkow
Zamawiajq.cego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikaj^cych z przepisow
art. 647' ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywimy.
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§10

Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniosl zabezpieczenie rialezytego wykonania umowy w wysokosci zl,

CO stanowi 10 % ceny oferty zlozonej przez Wykonawc? w zamowieniu nr 15/pn/2018.

Zabezpieczenie zostaio wniesione w formie:

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpiecZenia na jedn^ lub

kilka form, o ktorych mowa w art 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana. formy

zabezpieczenia musi zostac dpkonana z zachowaniem ci^iosci zabezpieczenia i bez zniniejsZania
jego wysokosci. O Zarniarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowi^any jest

poinformowac Zamawiaj^cego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia

zostanie wprowadzona i potwierdzona stosownym aneksem do umowy.

3. Zwrot i rozliczenie zabezpieczenia dokonane zostanq, zgodnie z art. 151 usta-^y Prawo zamowien

publicznych. Zamawiaj^cemu przysiuguje 30-dniowy termin na Zwrot do 70% zabezpieczenia licz^c
od dnia podpisania protokolu koncowego. Pozostal^ cz^sc Zabezpieczenia (do 30%) Zamawiajq,cy

obowiqzany jest zwrocic Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu r^kojmi za wady.

4. W okresach przysluguj^cych Zamawiaj^cemu na zwrot zabezpieczenia (jego cz^sci), Zamawiaj;%cy nie

moze zostac pozbawiony mozliwosci wyst^pienia z roszczeniem z tytulu Zabezpieczenia ndezytego

wykonania umowy, jezeli zdarzenie uzasadniaj^ce roszczenie wystqpilo w okresie waznosd

zabezpieczenia.

§11

Gwatancja i r^kojitnia.za wady

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgl^dem Zamawiaj^cego za przygotowanie i wykonanie calosci

robot b^dq^cych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji oraz t^kojmi za wady przedmibtu uniowy, tj. na wykonane roboty

budowlane, w tym na wykonane instalacje oraz zastosowane materiaiy i urz^dzenia, a takze na

pozostale elementy zamowienia, ktore mozna obj^c r^kojmiq, i gwarancji Bieg okresu gwarancji

i r^kojmi za wady rozpoczyna si? od dnia podpisania danego protokolu odbibru robot budowlanych,
kohczy zas wraz z uplywem - miesi^cztiego okresu gwarancji i ngkbjmii za Wady* licz^c

od dnia podpisania protokolu koncowego. * jtu ypstanie wpisaiiy okres gwamngi i rikojmi ̂ qdnie ̂
yaoferowanym w ofercie Wykonarviy yioi(ong w ̂moivieniu nr 15!pnj2018!

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za ewentuakie wady (bl?dy) w opracowanej w ramach niniejszej
umowy dokumentacji powykonawczej (w sytuacji opisanej w §3 ust.7 umowy). Konsekwencje wad

(bl?d6w), w tym rowniez finansowe, nie moga obci^zac Zamawiajq,cego. Wykonawca zobowiqzany

jest do usuni?cia w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego, na wiasny koszt zarowno wad

w dokumentacji, jak i wszelkich konsekwencji tych wad.

4. Wykonawca zobowiazuje si? do bezplamego usuni?cia w ramach udzielonej gwarancji wad fizycznych
(naprawa) lub do bezplatnego dostarczenia rzeczy wolnych od wad (wymiana), jezeli wady ujawni^ si?

w okresie udzielonej gwarancji. Termin konkretnej naprawy lub wymiany kazdorazowo zostanie
wyznaczony Wykonawcy przez Zamawiaj^cego.

5. Wykonawca zobowi^zuje si? wydac Zamawiaj^cemu najpozniej w dniu podpisania.danego protqkotu
odbioru robot budowlanych wszelkie dokumenty gwarancyjne dotycz^ce przedmiotu uttiowy.
Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych nie mog^ bye sprzeczne z warunkami
gwarancji wynikaj^cymi z niniejszej umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony zwi^zane

s^ postanowieniami niniejszej umowy. Warunki (w tym okres) gwarancji opisane w dokumentach
gwarancyjnych mog^ bye korzystniejsze od okre^onych w niniejszej umowie.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu r?kojmi za v^ady fizyczne przedmiotu umowy stwiefdzone
w trakcie odbioru oraz za wady powstale po odbiorze \

0^ A/) ^(Y \ ^
okresie r?kojmi za wady.
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7. W przypadku wykrycia wady, o ktorej mowa w ust.6, Zamawiaj^cy zawiadomi o niniejszym pisemnie
Wykonawc? w tetminie do 2 dm roboczych licz^c od daty ujawhienia wady, infotmuj^,c jednoczesnie
Wykonawc? o miejscu i terminie ogledzin.

8. Zamawiaj^cy sporz^dzi protokot z ogl^dzin, w ktorym stwi^dzi istnienie wady oraz wskaze
Wykohawcy termin przeznaczony na jej usuni^cie. Ptotokol z ogl^dzm winien zostac podpisany przez
obie Strony. Usuniecie wad zostanie stwierdzone przez Strony protokolamie.

9. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbiotu lub w okresie r^kojmi za wady, wad przedmiotu
umowy, Zamawiaj^cemu przysluguj^, nast^puj^ce uprawnienia, przy odpowiednim uwzgl^dnieniu
zasad opisanych w ust.7-ust.8:

1) jezeli wady zostan^ ujawnione w toku czynnosci odbioro-WT^ch i nadaj^ si? do usuni^da,
Zamawiaj^cy moze odmowic dokonania odbioru do czasu usuni^cia stwierdzonych wad,
wyznaczaj^c jednoczesnie teitnin do ich usuni^cia;

2) jezeli wady Zostan^, ujawnione w toku czynnosd odbiorowych i nie nadaj^ si? do usuni?cia:

a) Zamawiaj^cy moze odpowiednio obnizyc wynagrodzenie - jezeli stwierdzone wady nie
uniemozliwiaj^ uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przezaaczeniem;
b) Zamawiaj^cy moze rozwi^zac umow? oraz naliczyc kar? umownq, w ■v\ysokosci okreslonej
w §12 ustl lit.a umowy lub zaz^dac xvykonania przedmiotu Umowy po raz dtugi wyznaczaj^c
w tym celu odpowiedni temiin - jezeli stwierdzone wady uniemozUwiaj^. uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem;

3) jezeli wady zostanq, ujawnione w okresie r?kojmi za wady i nadaj^ si? do usuni?cia, Wykonawca
usunie je w terminie wyznaczonj^m przez Zamawiaj^cegp.

10. Zobowiq,zania z tytulu gwarancji i r?kojmi za wady zobowi^zuje si? reaUzowac Wykonawca;
11. Wszelkie zgloszenia (zawiadomienia) w ramach uprawnien gWaranCyjnych Zamawiaj^cego bq,dz

z t5rtulu r?kojmi za wady wynikaj^cych z niniejszej umowy mogq. bye skutecznie przekazane przez
Zamawiaj^cego za posrednictwem faksu na numer: lub poczty elektronicznej na adres e-mail:

Fakt otrzymania zgloszenia Wykonawca obowi^zany jest natychmiast potwierdzic
za posredmctwem faksu na numer Zamawiaj^cego: lub poczty elektronicznej na adres
e-mail Zamawiaj^cego: O kazdej zmianie numem faksu lub adresu poczty elektrotiicznej
Wykonawca jest zobowi^zany niezwiocznie poinformowac Zamawiaj^cego (na pismie lub faksem lub
elektronicznie), pod rygorem uznania zgloszenia dokonanego na kontakty podane w zd.l za
skuteczne.

12. Wszelkie koszty w toku wykonywania zobowi^zan z tytulu gwarancji b^dz r?kojmi za wady, w tym
zwi^zane z wymian^ lub napraw^ usuni?ciem wad (w szczegolnosci koszty robocizny, matedalow),
w tym z ewentualnym transportem, instalacj^ umchomieniem ponosi Wykonawca.

13. Zamawiaj^cy dokonuje wybom dochodzenia roszczen z tytulu gwarancji b^dz z tytulu r?kojmi za
wady wedle swego uznania.

§lla
Wykonawca Zobowi^uje si? zapewnie biez^c^ sprawnosc klimatyzacji w ramach udzielonej gwarancji
w calym okresie jej trwania.
W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot umowy, w calym okresie jej trwania, Wykonawca
zobowi^Zuje si? do bezplamego serwisowania zainstalowanej klimatyzacji, tj. do dokonywania
prZegl^dow oraz konserwacji wszystkich zamontowanych w ramach umowy urz^dzeh i-instalacji,
zgodme z zakresem i z cz?stotliwosci^ wymagan^ w dokumentacjach techniczno-mchowych oraz
w sposob zapewniaj^cy reaHzacj? uprawnien wynikaj^cych z tych dokumentacji, przy czym zastrzega
si?, iz Wykonawca w okresie gwarancji zobowi^zany jest do wykonania przegli^dow i konserwacji
klimatyzacji co 1 miesi^c, co oznacza nie mniej niz 12 przegl^dow i konserwacji w ojktesie
kaidych 12 miesi?cy trwania gwarancji.

1.

2.

3. Zakres przedmioto' bezplamego serwisowania-ldim;

0i}l ^
tyzacji (tj. przegl^dpw i konserwacji):
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Zakres i warunki konserwacji:
a) bgl^dziny i w razie kbniecznosci czyszczenie wimika, obudowy i silnikow,
b) oglgdziny i w razie koniecznosci czyszczenie wewn^trznego i zewngtrznego wymiennika,
c) czyszczenie tacy skroplin,
d) sprawdzenie bezpieczenstwa poi^czen fizycznych elementow we-wm^trz urz^dzen,
e) sprawdzetiie nasta\denie i ewentualna regulacja zaworu rozpr^znego,
£) dezynfekcja z zastosowaniem srbdkow grzybobojczych i bakteriobojczych (2 razy w okresie

kazdych 12 miesi^cy trwania gwarancji),
g) sprawdzenie nasta\wenia i ewentualna regulacja presostatow,
h) sprawdzenie szczelnosci instalacji freonowej i ewentualiie usunigcie niesZczelnosci,
i) sprawdzenie stanu frebnu i oleju w instalacji i eWentualne uzupelnienie,
j) sprawdzenie dziaiania zaworow wodnych automatycznych lub elektrozawbrow w nawilzaczach

oraz ich ewentualna regulacja,
k) sprawdzenie prawidloWego dziaiania ukladu chiodz^cego,
1) sprawdzenie zabezpieczen topikowych oraz nadmiarowo-pr^dowych oraz ich ewentualna

regulacja, sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej (stycznikow, przekaznikow, okablowania)
sprawdzenie poborow pr^du przez poszczegolne podzespoly urz^dzenia kUmatyzacyjnego
(grzalki, wentylatory, kompresor itp.)

m) sprawdzenie przeplywu powietrza przez podzespoly urz^dzenia klimatyzacyjnego oraz jego
regulacja,

n) sprawdzenie jakosci dziaiania regulacji temperatury i wilgotnosci powietrza i ewentualna regulacja,
o) wymiana Sltrow powietrza (minimum 2 razy w okresie kazdych 12 miesi?cy trwania, gwarancji),
Wykonanie czynnosci w ramach sefwisowania khmatyzacji Wykonawca zobowisizuje si? kazdorazowo

wpisac do rejestru CRO (Centralny Rejestr Operatorow) niezwlocznie po wykonanej czynnosci.

4. Zamawiaj^cy umozliwi WykonawCy wykonywanie przegl^doW i konserwacji w godzinach pracy

Sl^skiego OW NFZ, tj. w godz. 08.00 do 16.00. Konkremy termin wykonania kazdego z przeglitdow

i konserwacji winien zostac kazdorazowo uzgodniony przez Wykonawc? z jedn% z osob, o ktorych

mowa w §5 ust.3 zd. pierwsze umowy, z odpowiednim wyprzedzeniem. Uzgodnienie winno nast^ic

za posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

5. Czas przyst^ienia do usuni?cia awarii (rozpoCz?cie usuwania aWarii) nie przekroczy 2 godzin

od chwili telefonicznego zgloszenia.

6. Czas usuni?cia nieprawidlowosci w dzialaniu klimatyzacji nie przekroczy 6 godzin liczq,c od chwili

przystqpienia do usuwania awarii. W sytuacji, kiedy niezb?dne jest sprowadzenie cz?sci zamiennych,

ternain naprawy b?dzie odr?bnie ustalany z Zamawiaj^Cym.

7. Wykonawca zapewnia dost?pnosc zglaszania nieprawidlowosci lub innych prbblemow dotyczq,cych

przedmiotu umoWy calodobowo oraz 7 dni w tygodniu, rowniez w dni ustawowo wolne od pracy.

8. Wykonawca zobowi^zany jest dokonac wymiany na rzecz wolnq. od wad w przypadku stwierdzenia

braku obiektywnej mozhwosci naprawy, b^dz w przypadku, gdy naprawa bylaby nieoplacalna

ekonomicznie.

9. W sytuacji, gdy przewidywany Czas usuni?cia nieprawidlowosci b^dzie dluzszy niz 6 godzin,

Wykonawca zobowittzuje si? najp6;zniej w dmgim (2) dniu licz^c od dnia przyst^pienia, dostarczyc

i uruchomic nieodplatnie urzq,dzenie (b^dz cz?sc b^dz inny element) zast?pcze o parametrach nie

gorszych od urzq,dzenia (b^dz cz?sci b^dz innego elementu) naprawianego (wytnienianego).

10. Dokonani? naprawy lub wymiany, a takze umchotnienie urz^dzenia (b^dz cz?sci b%dz innego
elemenhi) zast?pczego oraz jego demontaz po dostarczeniu i uruchomieniu urz^dzenia (b^dz CZ?sci

I  b^dz innego yelementu) naprawianego (wymienianego), zostanie stwierdzone przez Strpny
' ̂ protokblamie..
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11. WszelMe koszly w toku wykonywania zobowi^zan z tytuiu gwarancji b^dz rekojmi za wady, w tym
zwi^zane z wymian^ lub napraw^ usuni^ciem wad (w szczegolnosci koszty robocizny, materialow,
cz^sci, urz^dzen), w tym z ewentualnym transportem, instalacj^ uruchomieniem, ponosi Wykonawca.

§12
Kary umowne

1. W przypadku niewykonariia lub nienalezytego wykbnania umoWy, Wykonawca zobowiazuje si^
zaplacic Zamawiaj^cemu nastgpujacq, kar? umowna:

a) w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust.1 umowy, jezeli Zamawiajacy rozwiaze
umow? z prZyczyn leza,cych po stronie Wykonawcy. Przez przyczyny uzasadniaja,ce rozwi^Zanie
umowy rozumiec nalezy raz^ce nafuszenie postanowien umowy przez Wykonawcy; za razq,ce
naruszenie postanOwien umowy w sZczegolnosci moze zostac uznana koniecZnosc wielokrotnego,
tj. wi^cej niz dwukrotnego dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszertiu
podwykonawcy przez Zamawiajacego lub koniecznosc dokonania takiej zaplaty przez Zamawiaj^cego
na sum? wigksz^niz 5% wynagrodzenia Umowy okre£onego w §7 ust.l umowy.

b) w wysokosci 100,00 ztotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu wynikaj^cego z §3
ust.l umowy. Jezeli opoznienie przekroczy 23 dni Zamawiaj^cy zastrzega sobie mozliwosc
skorzystania z prawa do rozwi^zania umowy oraz naliczenia dodatkowo kary umownej okreslonej
w ust. 1 lit.a;

c) w wysokosci 100,00 zlotych za kazdy dzien opoznienia w wykonaniu przegl^du i konserwacji,
o ktorych mowa w § 11a w stosunku do terminu wyznaczonego na podstawie § 11a ust.4 umowy;

d) w wysokosci 50,00 zlotych za kazd^ godzin? opoznienia w stosunku do czasu przyst^ienia
do usuni?cia awani okreslonego w §lla ust. 5 umowy,

e) w wysokosci 50,00 ztotych za kazd^ godzin? opoznienia w stosunku do czasu usuni?cia
nieprawidlowosci w dzialaniu klimatyzacji okreslonego w §lla ust. 6 umowy,

£) w wysokosci 50,00 ztotych za kazdy dzien. opoznienia w uruchomieniu urz^dzenia zast?pczego,
w stosunku do terminu, o ktorym moWa w § 11a ust.9 umowy.

g) w wysokoM 100,00 zlotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do ktoregokolwiek z terminow
w ramach gwarancji lub r?kojmi za wady, wyznaczonego Wykonawcy na podstawie §11 niniejszej
umowy;

h) w wysokosci 300,00 zl za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminpwej zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

i) w wysokosci 100,00 zl za kazdy prz)rpadek nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s^ roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

j) w wysokosci 100,00 zl za kazdy przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykotiawstwo lub jej zmiany;

k) w Wysokosci 100,00 zl za kazdy przj^adek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty (§2 ust. 11) wymaganej przez Zamawiaj^cego;

1) w wysokosci 500,00 zl za kazdy przypadek dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych
obj?tych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiaj^cego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre^onymi
umow^

m) w wysokosci 200,00 z! za kazdy dzien niezatrudniania w oparciu o tunow? o prac? danej osoby
wykonuj^cej czynnosci, co do ktorych przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prac? w rozumieniu kodeksu pracy;

n) w .wysokosci 200,00 zi za kazdy dzien opoznienia w przedlpzeniu w terminie dokumentow,./
o ktorych mowa w §3 ust.l4 Ht. a, b lub c, b^dz za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu w terrhinie
wyjasnien, o^ ktoryOh mowa w §3 ust.l4 lit.d;

lY mi4
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o) w wysokosci 500,00 Zlotych za kazdy dzien opoznienia w stosunku do tettninu wskazanego w §3
ust.7 umbwy. Jezeli bpoznienie przekroczy 20 dni Zama^aj^cy zastrzega sobie mozliwosc
skotzystania z prawa do roz^^^zaiiia umowy oraz naliczenia dodatkowo kary umownej okreslbnej
w ust 1 lit.a.

2. W przypadku, gdy wysokosc HalicZotiych kar umownych z tyfoiiow, o ktorych mowa w ust.l lit. b-o
osi^gnie; 5% wytiagrodzenia uiliowy, o ktoiym mowa w §7 ust.l umowy, Zamawiaj^cy jest uprawniony
do rozwi^zania umowy otaz naliczenia dodatkowo kary umownej w wysokosci okreslonej w ust. 1 Ut
a.

3. Termin zaplaty kairy umownej wynosi 14 dm od dma skutecznego dofigczenia Sttonie wezwaUia do
zaplaty. W razie opoznienia z Zaplat% kary umownej Strona uprawnibna do otrzymania kary umownej
moze z^dac odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia. W raZie Opoznienia w zapiacie kary,
Zamawiaj^Cy moze potr^cic nalezna mu kar?, jak rowniez nalezne mu odsetki od kary, z dowolnej
naleznosci Wykonawcy, jaka ma on w stosunku do Zamawiajacego (w tym w szczegolnosci
z wynagrodzenia).

4. Zaplata kary przez Wykonawc? lub potracenie przez Zamawiajacego kwbty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
zobowiazan wynikajacych z umowy.

5. W sytuacjach opisanych w ust.l Ut. i, j, k Zamawiajacy naUcza kar? umowna oraz wyznacza
Wykonawcy dodatkowy termin do przedlozenia wymaganych dokumentow lub do dokonania
wymaganej Zmiany. W przypadku nieprzedlozenia dokumentow lub niedokonania zmiany
w wyznaczonym terminie Zamawiajacy po raz kolejny naUcza kary umowne zgodnie z ustl Ut. i, j, k.

6. W przypadku dopuszczenia do wykonywania robot budowlaUych objgtych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa, Zamawiajacy naUcza kar?
umowna zgodnie z ustl Ut. 1 oraz wzywa Wykonawc? do usuni^cia takiego podmiotu w wyznaczonym
termime. W przypadku nieusuni^cia w tym terminie, Zamawiajacy naUcza ponownie kar? umowna
zgodnie z ust.l Ut. 1 oraz ponownie wzywa Wykonawc? do usunigcia.

7. Zamawiajacemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy
zastrzezona kara umowna nie pokrywa zaistnialej szkody.

8. Rozwiazanie umowy w przypadkach, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nast^puje z chudla ziozenia
Wykonawcy pisemnego oswiadczenia o rozwiazaniu umowy ze wskaZaniem przyqzyny rozwiazania
umov^. W przypadku rozwiazania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za faktycznie
wykonany zakres umowy, na podstawie kosztorysu powykonawczego sporzadzonego w oparciu
o inwentaryzacje robot. W przypadku rozwiazania umowy Zamawiajacy Zachowuje prawo do roszczen
z lytulu gwarancji i r^kojmi za wady do prac dotychczas wykonanych.

9. Zawieszenie terminu wykonania umowy zawiesza bieg opoznienia i naUczania z tego tytulu kar
umownych.

10. W przypadku zbiegu podstaw do rozwiazania umowy i naUczenia kary umownej okrCslonej w ust. 1
Ut.a niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze skorzystac tylko z jednej podstawy do naUczenia kary
z tytulu rozwiazania umowy.

§13
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za wszeUde szkody powstale po stronie Zamawiajacego, jego
pracownikow lub osob trzecich w zwiazku Z wykonywanym przedmiotem umowy, w tym z .robotami
budowlanymi. W ciagu 3 dni Uczac od dnia zawarda umowy Wykonawca obowiazany jest przeddawic
Zamawiajacernu dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpieczeh waznych w okresie obejinujacym okres
realizacjiunlowy:.,
^ w. zakresie_ ubezpieczeh budowalnych, gdzie sum? ubezpieczenia, stanowi kwpta:, w wysokbsci nie

nizszej niz wynagrodzenie calkpwite btutto umowy; ' ,

6^
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2.

^ w zaktesie odpowiedzialnosci cywilnej do sumy gwarancyjnej 1.000.000,00 zi; OC ma zawierac
rozszerzenie OC za pbdwykonawcow, jezeli Wykonawca b^dzie korzystal z podwykonawcow przy
realizacji zamowienia.

§14

Umoiwa o zachowaniii poufnoisci w NFZ

Osoby biot^ce udzial w realizacji umowy ze strony Wykonawcy, OsOby po stronie Wykonawcy
nadzoruj^ce umow?, a takze maj^ce bezposredni dostgp do urz^dZen, pomieszcZen Zamawiaj^cego
w zwl^zku z realizacji niniejszej umowy, w tym w okresie realizowania zobo^iza:n z tytuju gwarancji

i r^kojmi za wady, zobowiiZane si do zachowania w tajeronicy wszelkich informacji poufnych dotyczicych

ZamaudajicegO, w tym technicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych, danych

osobowych podstawowych, jak i wrazliwych, uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form

przekaZania tych informaCji oraz ich zrodla. Wykonawca odpowiada Za dochowanie tajemnicy rowniez

przez osoby i podmioty, ktorymi posluguje si? wykonujic obowi^zki wynikajice z niniejszej umowy

(np. podwykonawcy). Odpowiedzialnosc za namszenie powyzszych nakazow spoczywa na Wykonawcy.

Powyzsze kwestie uszczegolawia zawarta w dniu dzisiejszym pomi?dzy Stronami Umowa o zachowaniu

poufnosci w NFZ stanoudica zaiacznik nr 3 do niniejszej umowy.

Ujawmenie informacji poufnej, a takze nieztozenie Oswiadczenia o zobowiizaniu do zachowania

pOufinosci, o ktorym mowa w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, w sytuaCji, gdy zachodzi

przeslanki do zlozenia takiego oswiadczenia, uprawnia Zamawiaj^cego do nalicZenia Wykonawcy kary

umownej w wysokosci i na zasadach wskazanych w Umowie o zachowaniu poufnosci w NFZ, a takze do

powiadomienia stosownych organow. Wzor Oswiadczenia o zobowiizaniu do zachowania poufnosci

stanowi zalicznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ.

Osoby po stronie Zamawiaj^cego zobowi^zane si do zachowania w tajemnicy informacji zastrZezonych

przez Wykonawc? jako tajemnica przedsi?biorstwa oraz danych osobowych w granicach przewidzianych

w obowi^zuj^cych przepisach uzyskanych w trakcie realizacji umowy niezaleznie od form przekazania tych

informacji oraz ich zrodla.

§15

Postanowienia kohcowe

1. Umowa ntniejsza zostala zawarta w wyniku udzielenia zamowienia pubUcznego w trybie prZetargu

nieogranicZonego, zgodriie z ustaw^, z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych.

2. Kazdorazowa Zmiana postanowieh niniejszej umowy wymagac b?dzie formy pisemnej pod rygorem

.... niewaznosci, z uwzgl?dnieniem wyj^tkow przewidzianych w niniejszej umowie.
S  •^ Przez dni, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nalezy rozumiec dni kaletidarzowe. Przez dni

robocze, o ktorych mowa w niniejszej umowie, nalezy rozumiec dni od poniedzialku do pi^tku, za

§ wyj^tkiem przypadaj^cych na nie dni ustawowo wolnych od pracy.

te W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje si? przepisy Prawa Zamowieh publicznych
sp
^ oraz Kodeksu cywilnego.
5. SpraWy spome b?d^ rozpatrywane przez S^d wlasciwy dla siedziby Zamawiaj^ce'go (Katowice).

6. Umow? niniejsz^ sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czegb jeden egzemplarz

otrZymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiaj^cy.

ZAMAWIAJ4CY

W  Naczelnika Wydziahi Ksiogowosci
,  QJ6wneg0 Ksi^owego
Sl^kiegoOddziahi Wojew6dzkiego

^ vKarodowegoFuridussiZjfrowiawKatowicach
; VKieKOWNIK -

Ksiegdwo^iflgdlriejl SprawozdawczoSci

Kalina Tuszynska
tosz Kama

WYKONAWCA

KEEROWNIK
D^ahi Inwesjtycji i Zamowieh Publicznych

Sl^kiego Oddziahi Wojew6dzkj'.igo
"odowego Bmjluszu Zdrowia Katowicach
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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOSCI W NFZ

zawarta w dniu ..... w Katowicach pomii^dzy:

Narodowynri: Funduszem Zdrowia - 6l^skim Oddziatem Wojewddzkiiti z siedzibq
w Katdwicaeh przy ul. Kossutha 13, reprezentowanyrri przez:

- ̂l^skiegd Oddziatu Wojewpdzkiego Narddowego Funduszu Zdrpwja,
w imieniu ktdrego dziala: na podstawie pelnomoGnictwa nr

z dnia ,

zwanym dalej „Zarnawiajqcym"

a

z siedzib^ w , adres; ., wpisanym do

prowadzonego przez pod numerern

/jezeli dotyczy/,

NIP: , REGON: wysokosc kapitalu zaWadowego: /jezeli

dotyczy/,

w imieniu ktorego dziata:

-  , zwanym dalej „Wykonawc^",

0 tresci nastppuj^cej:

W zwi^zku z podpisaniem umowy nr z dnia ktorej przedmiotem jest

robota budowlana polegajqca na wykonaniu instalacji 2 kpl. klimafyzatorow precyzyjnych

w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13,

zwanej dalej „umow^ podstawow^", Strony w celu wtasciwej ochrony danych poufnych

udostppnianych wzajemnie w trakcie realizacji umowy podstawowej postanawiaj^, co

nastppuje:

§1

llekroc w niniejszej umowie uzyte zostaj^ wyrazy ..Informacje Roufne" oznaczajq one:

1) przekazywane Wykonawcy wszelkie informacje lub dahe, na pismie lub zapisane

w inny sposob, dotycz^ce spraw, planow dzialalnosci Zamawiaj^cego lub

przedsipwzipc Zamawiaj^cego zwi^zanych z realizacji umowy podstawowej,

2) wszelkie rozmowy prowadzone pomipdzy przedstawicielami Stron w zwi^zku z

realizacji umowy podstawowej oraz informacje przekazywane w ich trakcie przeZ

Zamawiajicego, ktore zostaty utrwalone w uzgodniohej prZez strony formie.

Nie stanowii Informacji Poufnej, informacje, ktore w dacie ich ujawnienia si

powszechnie znane lub jawne.

§2

1. Z uwagi na udostppnianie Informacji Poufnych Wykonawca zpbowiizuje sip dp:
1) zachpwania w tajemnicy wszystkich Informacji Poufnych, niezaleznie

od formy, w jakiej zostaty mu przekazane;

Strona 1 z 5
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2) wykorzystywania Informacji Poufnych wyl^cznie na uzytek prowadzonej

wspotpracy w zakresie realizacji umowy podstawowej;

3) zapewnienia odpowiedniego i bezpieczhego sposobu przechowywania wszystkich

uzyskanyoh InfOrmaoji Poufnych w czasie, gdy znajduj^ si^ one w posiadaniu

Wykonawcy;

4) ujawnienia Informacji Poufnych wyfgcznie osobom bior^cym udzial

w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy, ktorym informacje te sq

niezb^dne dia prawidtowej realizacji umowy podstawowej;

5) poinformowania osob, o ktorych mowa w §2 ust.1 pkt 4 niniejszej umowy,

0 poufnym charakterze udost^pnianych i przekazywanych im Informacji poufnych,

pouczenia ich w sprawie traktowania tych Informacji jako poufnych oraz odebrania

od tych osob oswiadczenia wskazanego w §2 ust.3 umowy o zachowaniu

poufnosci;

6) niekopiowania, niepowielania, ani niezwieiokrotniania Informacji Poufnych

w jakikoiwiek sposob, chyba ze wczesniej w sposob wyrazny udzielOha zostanie

na tak^ czynnosc pisemna zgoda iub dokonanie czynnosci jest obiektywnie

niezb^dne w zwi^zku z reaiizacj^ umowy podstawowej. Zamawiaj^cy zobowi^zuje

si^ do ujawnienia Inforrhacji Poufnych na potrzeby realizacji umowy podstawowej

osobom bior^cym udziat w realizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy,

ktore okaz^ upowaznienie Zamawiaj^cemu do udzialu w realizacji umowy

podstawowej;

7) na pisemny wniosek Zamawiajqcego iub w przypadku zakohczenia wspotpracy,

hiezwtocznego zwrocenia Zamawiajqcemu iub zniszczenia na wtasny koszt

wszelkich materiatow zawieraj^cych jakiekoiwiek Informacje Poufne wraz ze

wszystkimi kopiami b^d^cymi w posiadaniu Wykonawcy. Sposob zniszczenia

materiatow winien uzyskac pisemny akceptacj^ Zamawiaj^cego.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcy obowi^zkow dotycz^cych Informacji

Poufnych, o ktdrych mowa w niniejszej umowie, Wykonawca zaptaci Zamawiaj^cemu

kar^ umownq w wysokosci 5.000,00 ztotych /stownie: pi^c tysi^cy 00/100 ztotych/

za kazdy przypadek ujawnienia Informacji Poufnych, na z^danie Zamawiajqcego,

w terminie do 14 dni iiczqc od daty otrzymania wezwania do zaptaty kary umownej.

3. Osoby biorqce udziat w reaiizacji umowy podstawowej ze strony Wykonawcy

(niniejsze obejmuje wszeikie osoby wyst^puj^ce po stronie Wykonawcy, w tym

rowniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow) winny ztozyc oswiadczenie

zobowiqzujqce ich do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych - wedtug wzoru

okresionego w zatqczniku do niniejszej umowy. Podpisane oswiadczenie/nia

Wykonawca zobowi^zuje si^ ztozyc Zamawiajqcemu przed przystqpieniem do

faktycznej realizacji umowy podstawowej prZez dan^ osob^. Obowi^zek ppwyzszy

dotyczy w rownym stopniu osob wykonuj^cych czynnosci zwi^zane z wypetnianiem

(KA A /I , . A Sf'-ona2z5 /?a y



s

Nr zam6wienia: 15/pn/2018 zal^cznik nr 3 do umowy - wzor Umowy
0 zachowaniu poufnoSci w NFZ

zobowi^zan Wykohawdy Z tytuju gwarancji i r^kojmi za wady przedmiotu umowy

podstawowej.

4. W przypadku niezlozenia Zamawiajqpemu oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.3,

Wykonawca zapfaci Zamavyiaj^demu tytutem kary umownej kwot§ 1.000,00 ztotych
/stownie: jeden tysiqo 00/100 ztotyoh/ za kazdy przypadek nieztozenia o§wiaddzenia.

5. Lqozna wysokosd kar umownyoh, o ktoryoh mowa w ust. 2 i ust.4 niniejszego

paragrafu, nie moze przekroozyo wysokosdi 50% /stownie: pii^ddzlesiqt prooent/

wynagrodzenia dalkowitego brutto wskazanego w §7 ust.1 umowy podstawowej.
6. Zamawiaj^oy zastrzega sobie prawo do dodhodzenla, na zasadaoh ogolnyoh,

odszkodowania za zawlnione wytqdznie przez Wykonawo^ ujawnienie Informadji

Poufnyoh, w wysokosdi przewyzszaj^oej kar§ umownq, w przypadku, gdy szkoda

poniesiona przez Strong poszkodowanq z tego tytutu, przekraoza wysokosd kary

umownej, o ktorej mowa w ust.2 lub w ust.4 ninjejszego paragrafu.

7. Odpowiedzialnose odszkodowawoza Wykonawoy wobeo Zamawiaj^oego przez oaiy

dzas trwania umowy podstawowej, jak rownlez po jej zakohozeniu lub wygasni^oiu,

a takZe w okresie gwaranoji I r^kojmi, bez wzgl^du na podstaw§ prawn^ (tak

kontraktow^, jak I deliktow^) 1 przyozyn^ tej odpowiedzialnosdj, ograniozona jest do

szkdd rzeozywistyoh. Ograniozenie I wytqdzenie odpowiedzlalnosdl nie obejmuje:

a) przypadkow wyrzqdzenia szkody z winy umyslnej;

b) innyoh przypadkdw okrestonyoh bezwzgl^dnie obowl^zuj^oymi przeplsami prawa.

8. Ewentuaini Podwykonawoy umowy podstawowej lub daisi Podwykonawdy winni

zostad zobowi^zani przez Wykonawd^ do przestrzegania zobowl^zan wynikaj^oyoh

z ninlejszej umowy.

§3

1. Zobowiqzania okreslone w §2 nie maj^ zastosowania do Informaoji Poufnyoh, ktoryoh

ujawnienie wymagane jest od Wykonawoy na mooy obowiqzuj^oydh przepisdw

prawa.

2. JeZeli Wykonawoa zostanie zobpwi^zany na mdoy prawa lub wezwania s^du bqdz

innyoh uprawnionyoh Organdw do ujavynienia jakiohkolwiek Informaoji Poufnyoh,

niezwtooznie zawiadomi na pismie Zamawiaj^oego przed dokonaniem ujawnienia.

3. Wykonawoa zobowi^zany na rnooy obowi^zuj^oych przepisdw prawa, wezwania s^du

lub innyoh uprawnionyoh organdw, do ujawnienia Informaoji Poufnyoh, bpdzie

uprawniony do ujawnienia Informaoji Poufnej wyt^oznie w zakresie wymaganym

prawem oraz zobowiqzany do podjpoia wszelkioh uzasadnionyoh srodkdw majqoyoh

na oelu upewnienie sip, ze Informaoje Poufne sq traktowane jako poufne.

§4

Wykonawoa ponosi odpowiedzialnpsd za przestrzeganie postanowieh ninlejszej umowy
W  przez swoioh praoownikdw b^dz inne osoby, ktdre bpd^ zaangazowane w prppes
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realizacji umowy podstawowej po stronie Wykonawcy (w tym takze za podwykonawcow

i dalszych podwykonawcow).

§5

Nihiejsza umowa zostaje zawarta na okres obowiqzywania umOwy podstawowej, ztym

ze zobowi^zanie do zachowania tajemnicy i poufnosci informacji Poufnych

I odpowledzlalnosc z tego tytulu, pozostaj^ w mocy takze po wygasnl^clu ninlejszej

umowy Oraz umowy podstawowej, nie wyt^czajqc okresu gwarancji I rQkojmi za wady

przedmiotu umowy podstawowej.

§6

WykonawCa potwierdza I wyraza zgod^ na to, ze nie b^dzie uprawniony do nabycia

zadnych praw do Informacji Poufnych przekazanych przez Zamawiaj^cego lub od niego

uzyskanych.

§7

1.

2.

StrOny poddaj^ pod rozstrzygni^cie sporow powstatych na gruncie niniejszej umowy,

wtasciwemu miejscowo ze wzgl^du na siedzib^ Zamawiaj^cego s^dowi

powszechnemu.

Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej umowie znajduj^ zastosowanie

w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiqzuj^ce przepisy

prawa.

§8

Zmiany niniejszej umowy wymagaj^ formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9

Zat^cznikiem do niniejszej umowy jest Oswiadczenie o zobowi^zaniu do zachowania

poufnosci, ktore stanowi jej integraln^ cz^sc.

§10

Niniejsza umowa sporz^dzona zostata w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach,

z czego dwa egzempjarze otrzymuje Zamawiaj^cy, jeden egzempiarz otrzymuje

Wykonawca.

ZAMAWIAJAGY WYKONAWCA

v/-

Dziafu K.siegow^j

fKalinaTuszymka

taej i Sprawozcfa'

ani3

1DzdatuJnwes^cj- ^

Katarzyna
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Zaleicznik do Umowy o zachowaniu poufnosci w NFZ^ wzor Oswiadczenia

imi^ i nazwisko)

(nf

OSWIADCZENIE

o ZObowii^zahiu do zachowahia .ppufhosci

Ja nizej podpisany, reprezentuj^c w dnju Wykonawcp pddczas

realizacji umowy na /pPdf^ pwdow/ang po/ega/geg na wykonstliu in^alacji 2 kpL

klimatyzatordw precyzyjnych w pomieszczeniu serwefbwni na III kondyghacji w budynku

A przy ul. Kossutha 13, z uwagi na udostppnianie Informacji Poufnych, zobpwi^zujp.sip
do: '

zabhoyi/ania w tajemnicy AA/siystkioh Infom uzyskaihych podcias
realizacji umowy podstaw^owej w przedrnioGie jak wyzej^niezal^nie pd formy,
w jakiej zostaly mi przekazane;

2) wykorzystywania Informacji PoufnYoh uzy$kanych podczas realizacji, umowy
podstawowej, o ktorej mowa w pkt 1, wyi^cznie w pelu realizacji umowy.

Wyrazdm zgodp na przetwarzarije moich danych psobowych zawartych; w niniejszym

oswiadczeniu przez Narodowy, Fundusz Zdrowia na potfzeby zwipzane z realizacji

umpvyy.

Miejscowosc, data Czytelny podpis
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Nr zamowiehia: 15/ph/2018 wzor informacji, o ktorej mowa w art. 91 ustSa pzp

Informuj^, iz wybor ziozonej przeze mnie dferty*:

a)

w zaleznosci od sytuacji wybrac albo pkt 1 albo pkt 2

1) nib prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgOdnie

z przepisami o pcdatku od tOwarow i ustug.

2) prbwadzi do powstania u Zamawlajgcego obowl^zku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug. W zwi^zku z niniejszym wskazuj?

ponizej:

nazw^ (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub swiadczenie bgdzie

prowadzic do powstania u Zamawiajqcego obOwiqzku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towarow i ustug:

b) wartosc towaru lub ustugl, o ktorym mowa pod lit.a), bez kwoty podatku VAT, tj.

ceha netto:

UWAGA! Zgodnie z art. 91 ust.3a pzp, jezeii ziqzono ofertq, ktorej wybor prowadzifby do powstania
u zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug,
zamawiajqcy w ceiu oceny takiej oferty doiicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow
i ustug, ktory miatby obowiqzek roziiczyc zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajqc ofertq,
ipformuje Zamawiajqcego, czy wybor oferty bgdzie prowadzic do powstania u zamawiajqcego
obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazwq (rodzaj) towaru iub uStugi, ktorych dostawa iub
swiadczenie bqdzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazujqc ich wartOsc bez kwbty podatku.
UWAGAi Dodatkowo wskazuje siq, iz obowiqzek doiiczania wartosci podatku VAT ptaconego przez
Zamawiajqcego do oferty Wykonawcy (wartosci netto) ciqzy na Zamawiajqcym w przypadku, np.:
- wewnqtrzwspdinotowego nabycia towarow;
- dostawy towarow wymienionych w zatqczniku nr 11 do uStawy o podatku od towarow i ustug objqte
mechanizmem odwroconego obciqzenia (dot. tetefonow komorkowych, w tym smartfohow oraz
komputerow przenosnych, m.in. tabtety, notebooki, iaptopy, a takze urzqdzenia wystqpujqce pod
nazwami: paimtop, netbook, minibook, chromebook, desktop, uttrabook itp.);
- importu ustug iub importu towarow, z ktorymi wiqze siq anaiogiczny obowiqzek doiiczenia przez
Zamawiajqcego przy porownywaniu cen ofeftowych podatku VA T.

Iml§ i nazwisko upetnomocnionego prZedstawicieja Wykonawcy:

lU

0\/i

Data

podpis

OU



Nr zamdwienia: 15/pn/2018 wzdr oswiadczenia, o ktdrym mdwa w art, 25a ust.l pkt 1 pzp

Wykonawca:

Nazwa /Firma:

Adtes:

AIpTUALNE OSWIADCZENIE, b ktorym mowa w art. 25a ust.l pkt 1 p4:p

Na potrzeby post^powania o udzielenie zarnowienia publicznego pn. robota budowlana polegaj^ca na

wykonaniu instalacji 2 1^1; klimatyzatorow precyzjrjnych w pomieszcZeniu setwerp\^i na III

kondygnacji w budyn^ A ptZy ul. Kossutha 13, prowa:dzonego przez Nafodowy Fundusz Zdro\^a

Sli^ski Oddzial Wojewodzki,

; oswiadczam. co nastppuje.

I. O^X^ADCZENIE DOTYGZACE WYKONAWCY

1) Wykonawca winien dokonac wskazania-zgodnie , ze stanem prawnym i faktycznym dolycz^cym

Wykonawcy:

A. Os'madczatn, ze ,nie podle^m wykluczeniu z post^powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23

ustawy Prawo zattiowien publicznych.

B. OswLadczani, ±e zachodz^ w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z pOstppOwania na

podstawie art. ustawy Prawo zamowien publicznych (podac majcicci ̂ stosowaniepodstawy

wyklucspnia sposrod nymienionjch'ui art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustdipyPsp).

Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust.8 pzp, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art 24 ust. 1

pkt 13 i 14 oraz 16-20. pzp, naoze przedstawic dowody na to, ze podjpte przez niego srodla s^
Wystarczaj^ce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic napraWenie szkody wyrzsic^.pnej

przest^pstwem lub przest^pstwehi skarbpwyni, zadoscuczynienie pieni^zne za dpzhani% kczywdp lub
napraWenie szkody, wyczerpuj^ce -^asnienie stanu faktycznego oraz wspolprac^,:z brganami.scigania

oraz podjpde konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore sq, pdpPWednie dla
zapobiegania. dalszym przestppstwom lub przestgpstwom skarbow^ lub niepraWdiowemu ppst^ppwaniu
wykpnawcy. Przepisu art. 24 ust.8 zd.l pzp nie stosuje sip, jezeU wobec wykpnawcy, bpd^cego ppdrniotem.

/



Nrzarhowienia: 15/pn/2018 wzor oswiadczenia, o ktdrym mdwa w art. 25a ust.l pkt 1 pzp

zbiorowym, orsieczdno.prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie Zamowienia oraz
nie uptyn^l okre£ony w tym -wyroku okres obowiqzywania tego zakazu.

Z uwagi na przepis ̂ t. 24 ust.8 pzp, jednoczesnie oswiadGZaim, ze w Zwi^zku z podsta;w^, wykliaczenia,

o ktofej inowa w art. 24 ustl pkt 13, 14 oraz 46^20 pzp, na podstawie art. 24 ust. 8 usfawy Prawo

zamowien publicznych, podj^ieni nast?puj^ce srodki naprawcze:

2)

a) OswiadcZam, iz speiniani warunek udzialu w post?powaniu okreslony przez Zamawiaj^cego
w pkt V pkt 1 ppkt 2 lita SIWZ, tj. dotycz^cy sytuacji finansowej (posiadanie; srodkow.finansGwych

lub zdolnosci kredytowej). . ,

Uwaga! Wykonawca winien; speliiic warunek dotycz^cy sytuacji firiansoWej polegaji^cy na Wykazaniu

pbsiadatiia srodkow finansowych w wysokosci co najmniej 100,060,0p ztotych lub zdolnpsci kredjrtowej
na pozioniie nie mniejsZym nii 100.000,00 ztotych, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed
upiywem terminu skladania pfert.

II. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU. na KTOREGO ZASOBY PQWOLUTiE si^

WYKONAWCA*

'^ezeli dotyczy

1) Oswiadczam, ze W celu Wykazania spelniania warunku udzialu W post?pPwaniu dkreslonego
przez Zama^aj^cego w pkt V pkt 1 ppkt 2 lita SIWZ polegam na .sytuacji finansowej posiadanie
srodkow finansoxyych lub zdolnosci kredytowej) nastppuj^cego podnaiotu/podmiotow:

Lp. 'Nazwa/firrna oraz
adres podiniotu

REGON/
PESEL

/w zaleznosci od

pbdmiotu/

KRS/CEIPG
/w zaleznosci od
podmiotu/ ■

Zaktes, w jakim; Wykonawca
pbwoluje .si? na sytuacj?
finansow^ pbdmiotu

dVN



iMr zamowienia: 15/pn/2018 wzor oswiadczenia, o ktoryrti mowa w art. 25a ustl pkt 1 pzp

Os'^adczarii, ie w stosunku do ww...podfiiiotu/' podiniotow, na ktofegb/ kt6rych^ sytuacjg fin'ahsow^
pbwoluj? si? w'nimejs2ym ppst^pow^u,,me Zachodz^ podstawy -^klucZenia z p,ost?powania o udzielenie
zamoyderiia, o ktoitych ftiowa.w art. 24 ust.l pkt 13-22 pzp, oraz, ze pbdmiot/ podmioty te spelniaj%
w zakresie, w jakkn ppwoiuj?ki? fia ich zasbby (sytuacj? finansow^, warunek.udziaha w post?powaniu.

Inji? i hazwiiskp upetnomocnionegb ptZedstawiciela Wykbflawcy:

Data podpis

J



Nr zamowienia: 15/pn/2018 - wzor o^wiadczema (grupa kapitatowa)

o^wiADczENiE o przynalE:znosci ALBO BRAKU przynaleZnosci

DO TEJ SAAIEJ GRUPY K

Niniejsze ostdadczenie . Wyto przekazuje Zamawiajq,cemu w terlnihie 3 diii bd diiia.

zamiesZcZenia na sttqnie intetiielpwej (www.nfz-katowice.pl) inforffiacji, o ktorej mowa w art. 86 ust.5

pzp- - ' . . ■

. Os^sdadcZenie dotyczy pfzyiialeznosci, albo btaku przynaleznosci do tej samej -griipy kapitaipwej z innyffi
Wykbnawc^, lub WykonawGainiyktdrZy zipzyUoferty wniniejszynipostgpb'waniu.

Przez gnip^ kapitalbW^ zgodhie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochrPnie kb'nkurencji

i kpnsurnenfpw (pZ.U. z 2015 r. ppz.l84, 1618 i 16^4) - nalezy rbzutiiiec wszyatkich przedsi^biprcow,
ktprzy kpritrplpwani w sppSob bezposredni lub posrediii przez jednegp.przedsigbiorc?, w t]^ rowfliez

tegp przedsi^biorce.

Na ppdstawie inforfflacji zamieszczonej przez Zamawiaj^cego na stronie internetdwej www.nfz-

katb^ce.pl o Wykonaweach, ktorzy zlozyli oferty w post^poWaniu na robot^ budbwlan^ polegaj^c^

na wykonaiiiu instalacji 2 kpl. klimatyZatorow precyzj^nych w pbmieszczeiiiu seiwerp^i na III

kbndygnacji w budynku A ptzy ul. Kossutha 13,

I. ost^adczani, iz iiie nalezy do tej same] gnipy kapitafoWej, ■ o ktorej mpwa

w aft. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PrawP zamowien pubUcznych.

il. (osy^adczain, iz , n'alez^ dp tej samej gftipy kapitaipwej, ,p ktprej mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PfaWo zamowien pubUcznych. * .

*naleZy wskazac jedn^ z opcji: I albo H

W przypadku wskazania opcji II Wykonawca-wraz ze zlozeniem oswiadczefiia mpze prZedstawic dowbdy,

ze powi^zania z iiinym Wykonawcq, nie prowadzq, do zaklbcenia konlnirencji w post^ppwaniu

p udzielenie zamowienia. .

imiig i naZwisko upetnombonionego piZedstawiciela Wykbnawcy:

Data.

pbdpis



Nr zamowienia: 15/pn/2018

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODQ

W GELU Z\A/i;^ANYM ? PdSTEPOWANIEIVI 0 UDZlELENIE ZAM6WIENIA

PUBLICZNEGO

Zgodhie t art. 13 ust. 1 :i 2 rdZporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ,(UE) 2016/679

z dnia 27 kwiethia 2016 r. wisprawie ochrdny osob fizyczriych w zwi^zku z przetwarzaniem

danydh dsobowyth i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (dgolne fdzpdrzigdzenie d dchrdnje danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016, str. 1), dale] „RODO", infdrrnuj?, ze;

■  administratdrem Pahi/Pana danych cscbcwych jest:

Narcddwy Fundusz Zdrcwia - Sl^ski Oddziat Wcjewcdzki ul. Kcssutha 13, 40-844

Katdwice; adres e-mail: zamdwleniapubiiczne@nfz-katdw!ce.pi;

■  Inspektdrem Ochrdny Danych w ̂l^skim Oddziale Wcjewbdzklm Narddcwegd Funduszu

Zdrcwia jest Pan Maciej Zymetka, adres e-mail: idd@nfz-katdwice.pl, tel. 32 735 19 21;

■  Pani/Pana dane dsdbcwe przetwarzane b?d^ na pcdstawie art. 6 ust. 1 lit. c ROOD

w celu zwi^zanym z pcst^pcwaniem o udzielenie zamcwienia publicznegc

w przedmidcie: Robota budowlana - wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorow

precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacjl w budynku A przy

ul. Kcssutha 13 - numer zamowienia 15/pn/2018, prdwadzcnym w trybie przetargu

niedgraniczdnegd;

■  ddbicrcami Pani/Pana danych cscbcwych b?d^ cscby lub pcdmicty, ktcrym

uddst^pnicna zcstanie dckumentacja pcst^pcwania w cparciu c art. 8 craz art. 96 ust. 3

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawc zamcwieh publicznych G-t. Dz.U.2017.1579),

dalej „ustawa Pzp";

■  Pani/Pana dane cscbdwe b?d^ przeChcwywane, zgcdnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez dkres 4 lat cd dnia zakchczenia pcst^pcwania c udzielenie zamcwienia, a takze

przez dkres trwania umcwy, ckres gwarancji i r^kcjmi za wady craz ckres

archiwizdwania dckumentcw zgcdnie z cbcwiqzuj^cymi w tym zakresie regulacjami;

■  dbdwi^zek pcdania przez Panig/Pana danych cscbcwych bezpcsrednic Pani/Pana

dctycz^cych jest wymcgiem ustawdwym ckreslcnym w przepisach ustawy Pzp,

zwigzanym z udziatem w pcst^pcwaniu c udzieienie Zamowienia publicznegc;

kcnsekwencje niepcdania ckreslcnych danych wynikaj^ z ustawy Pzp;

■  w cdniesieniu dc Pani/Pana danych cscbcwych decyzje nie b?d^ pcdejmcwane

w spcsob zautcmatyzbwany, stcscwanie dc art. 22 RODQ;

t



Nr zamowienia: 15/pn/2018

■  posiada P&hi/Pah:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dost^pu do danych osdbowych Pani/Pana

dotycz^cych:

- na podstawie art. 16 ROpO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo igdania od adnciinistratora ograniczenia

:  prZetwatzania danych Osobowych z zastrzezeniem przypadkow, 0 ktorych mowa

wart. 1 Bust 2 RODO

- prawo do Wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pahi/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz^cych narusza

przepisy RODO;

■  nie przystuguje Pani/Panu:

- w Zwi^zku z art. 17 ust. 3 iit. b, d lub e RODO prawo dO uSuni^cia danych

osobowych;

^ prawo do przenOszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo spi^eclwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstawsi prawnq przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: skorzysfahie z prawa do sprostowania nie moze skutkowad Zmianq wyniku post^powania
b udzieienie zarhdwienia pubiicznego ani zrnianq postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp
oraz nie moze haruszac integrainosci protokotu oraz jego zatqcznikow.

Wyjasnienie: prawo do ograriiczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w ceiu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej iub w ceiu ochrony praw
innej osoby fizycznej iub prawnej, lub z uWagi na wazne Wzgigdy interesu pubiicznego Unii EuropeJskieJ iub
pafistwa czionkowskiego.
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Nrzaniowiienia: 15/pn/2018 zatfcznik do SIWZ

Z DMA 13,07.2001 r. W SPRAWIE METOD KOSZTORYSOWANIA OBIEKTOW I ROBOT

BUDOWUXNYGH (Dz.U. Nr 80, poz. 867) *

*zr6dto: LegdUs CH.Beck



Legalis ̂  Metody kosztorysowania, obiekty i roboty budowlane https://sip.legalis.p]/prmt-preview.seam?documentId=mfeilrtgu.,

Wydrukz 2018.10.04
C.H.BECK

Wersja aktu: od 2001-10-02 do 2002-12-11 legalis
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNlCtWA W SPRAWIE WIETOD

KOSZtgRYSOWANIA oisiEKTbw I R0B6T BUDOWLANYCH

± dhia 13 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 867) ^

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dhia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz.U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z
1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz.'50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 19977. Nr 54, poz. 348 1 Nr
160, poz. 1085, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 orazz 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr62, poz. 718, Nr73, poz. 852 1 Nr 120, poZ. 1268)
zarzqdza sl§, co nast^puje:

§1
1. Rozporzgdzehie okreSia jednoiite dia wszystklch jednostek gospodarcZych metody kosztorysowania obiektdw i robdt
budowianych, wtym rodzaje kosztOrysow i podstawy ich sporzgdzania.
2. Rozporzqdzenie Stosuje sip do kosztorysdw stanowipcych kaikuiacjp cen na obiekty i roboty budowiane, opracowywariych przeZ
wykonawcdw robdt na Zpdahie zamawiajpcego.
3. RozporzpdZenia nie stOsuje sip przy sporzpdzaniu kdsztorysPw:

1) opracowywanych na etapach poprZedzajpcych opracowanie dokumentacji projektowej,
2) dotyczpcych obiektPw i robbt wykonywanych w ramach eksportu budownictwa,
3) dotyczqcych obiektdw i robdt wykonywanych na podstawie um6w mipdzynarodowych.

§ 2 UZyte w rozporzpdzeniu pkreaienia oznaczajp:
1) katalogi - pubiikacje zawieraj^ce jednostkowe naktady rzeczowe,
2) jednostkowe naktady rzeczowe - naktady rzeczowe czynhikdw produkcji: robocizny (nr), materiatdw (n^) oraz pracy sprzptu i
srodkdw transportu technoiogicznego (nj), uj^te w katalogach iub ustalone na podstawie ariailizy indywidualnej,
3) dokumentacja projektowa - wymagany odr^bnymi przepisartii projekt budowlany wraz z opisami i rysuhkarhi niezbpdnymi do
realizacji robPt, w razie potrzeby uzupetniony szczegdtowymi projektami, Iub opis zawierajpcy okrePlenie rodzaju, zakrPsu i
standardu wykonania robot, wynikajpcy z inWentaryzacji iub protokotu typowania robdt,
4) speCyfikacja techniczna wykonania i odbioru robPt budowlanycti - opracowanie zawierajpce zbidry Wymagail w zakresie
sposobu wykonania rObPt budowianych, obejmujpCe w szczegolnosci wymagania w zakresie wtaadWo&ci rtiateriatPw, wymagania
dotyczpce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robdt, okreslenie zakresu.prac, ktdre powinny
by6 ujpte w cenach poszczegdinych pozycji przedmiaru, wskazanie podstaw okrePiajpcych zasady przedmiarowania, a w
przypadku braku podstaw- opis zaSad przedmiarowania,
5) zatoZenia wyjSdowe do kosZtorysowania - ustalone przez zamawiajqcego dane techniczne, technoiogiczne i organizacyjne
nieokreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowianych, a majpce wptyw na
wysokoPd ceny kosztorysowej, oraz ustalone przez zamawiajpcego wymagania dotycZpCe metod i podStaw opracowahia
kosztdrysu, w szcZegdlnOsd w zakresie formuty kalkulacyjnej oraz podstaw ustaiania pen jednostkowych Iub jednostkowych
naktaddw rzeczowych i podstaw cenowych,
6) dane wyjsciOwe do kosztorysowania - uzgodnione, w formie protokotu, mi?dzy wykonawcq i zamawiajqcym dane techniczne,
technoiogiczne i organizacyjne oraz inne niezbodhe do kalkulacji kosztorysowej ustalenia dotyczqce metody kaikulacji, formuty
kalkulacyjnej oraz podstaw ustaienia cen jednostkowych iub jednostkowych naktaddw rzecZOwydi i podstaw cenowych,
7) przedmiar robdt - opracowanie obejmujgce zestawienie pianowanych robdt w kolejnoad technolbgicznej ich wykonania,
obliczenie i podanie iload ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustaienia szczegdtowego opisu robdt
Iub szczegdtowy opis robot obejmujqcy wyszczegdinienie i opis czynnodd wchodz^cych w za.kres robdt, sporzqdzOne przed
wykonaniem robdt na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,
8) obmiar robdt - opracowanie obejmujgce Zakres okreSlony w pkt 7, sporzqdzone po wykonaniu robdt na podstawie ksi^gi
obmiaru,

9) koszty posrednie - sktadnik kalkuiacyjny ceny kosztorysowej, uwzgl^dniajqcy nieuj^te w kosztach bezpo§rednlch koszty
zaiiczane zgodnie z odr^bnymi przepisami do kosztdw uzyskania przychoddw, w szczegdinoaci koszty pgdjne budowy oraz
koszty zarz^du.

§ 3 Kosztorysy opracowuje si§ metodq kalkulacji uproszczonej Iub szczegdtowej.

§4
1. Kaikulacja uproszczona poiega na obiiczeniu ceny kosztorysowej jako sUmy iioczyndw ustalonych jedhOstek przedmiarowych i
ich cen jednostkowych, z uwzgi^dnieniem podatku od towardw i ustug (VAT) - wedtug forrnuty:

gdzie:

Ck - oZnacZa ceti? kosztdrysowq,

L  dznacZa iiczby ustalonych jednostek przedmiarowych,

Gj - - oznacza ceny jednostkowe dIa ustalonych jednOstek przedmiarowych,

Py - pzhacza podatek od towardw i ustug (VAT).
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2. W zaieinosci od ustaloriych jednostek przedmiarowych kalkulacj? uproszczonq stosuje si^ przy uzyciu nast^puj^cych rbdzajow
cen jednostkowych:

1). robot,
2) asortymentOw robot,
3) czfOci ObiektOw,
4) obiektOw.

3. W przypadku braku w Zatozeniach lub daiiych wyjOciowych ustalen dotyczqcych odr^bnej - poza cen^ jednostkoWq - kalkulacji
SzczegOtowej wysZczegOlnionych elementOw kosZtOw, ceria jednbstkowa uwZgl^dnia wszystkie kosZty rbbocizny, materiatOw, pracy
sprz^tu i OrodkOw transportu technolbgicznego hiezb^dhych do wykonania robOt obj^tycti dab^ jednostkq przedmiarowg oraz koszty
poOrednie i zysk.
4. Ceny jednostkowe przyjmowane do kalkulacji uproszczbnej nie uwzgl^dniajg podatku od towarOw 1 ustug (VAT).

§5
1. Kalkulacja szczegOtowa polega ria obliczeniu ceny kosztorysowe] jako sumy iloczynOw: ilosci ustalonych jednostek
prZedrniarowycti, jednostkowych naktadOw rzeczowych I Ich cen oraz dollczonych odppwiednio kOsztOw materialOw pomOcniczych
nieobjptych naktadanii rzeczowyml, kosztOw poOrednich i zysku, z uwz^lpdnienierfi podatku Od towarOW i uOtug - wedlug formuty:

Ci = E i X (fi X c + + 2,) + fV
lub

gdzie:

C/c = (L X X c) -f Kp 4- Zj^Pv

Ck - Oznacza cenp kosztoiysowa,

L  - oznacza lloOO ustalonych jednostek przedmiarowych,

n  ̂ oZnacza jednostkowe naktady rzeczowO: roboclzny - nr, materiatow - nm, pracy sprZatu I OrOdkOw transportu

technologicznego - hs,

c  - oznacza ceny jednostkowe czynnikOw produkcjl obejmujace: godzinowa stawka roboclzny kpsztorysoWej - Cr, ceny

jednostkowe materlatOw - Cm, ceny jednostkowe maszynpgodzlny pracy sprzptu i OrodkOw transportu techhologlcznego

~ Cs,

n X - oznacza koszty bezpoSrednle ha jednostkp przedmlarowp obllczone wg wzoru:
c

n X C — Tly X ^ (P'fn ^ "1" "4" Xv ^ ̂3

Mpj

Kp

Kpj

Z

Zj

Pv

oznacza koszty materlatPw pomocnlcZych na jednostka ptzedmlarowp,

oznacza koszty pPPrednle,

oznacza koszty poPrednle na jednostka przedmlarowp,

oznacza zysk kalkulacyjny,

oZnacza zysk kalkulacyjny na jednostka przedmlarowp,

oznacza podatek od towarPw I ustug (VAT).

2z4

2. Koszty materlatPw pomocnIczych obllcza sla jakp lloczyri wskaznika kosztPw materlatPw pomppnlczych I ppdstPWy IPh nallczahla.
3. Koszty poPrednle w kosztorysle obllcza sla jako Jloczyn wskaznika kosztPw poPrednlch I us'talonej podstawy nallczanja lub Ustala
kwotowo na podstawie prellmlnarza.
4. W kalkulacji szczegptowej ujmuje sla koszty wszystklch materlatPw, ktPre zgpdnle z ustalenlami strOn sp uwzgladnlane w
kosztorysle. Materlaty wytpczone z kOsztorysu nIe'wchodZp w zakres ceOy kosZtorysowej I sp rozHczane Pdrabnie.

§6
1. W zaleznoScI od przeZnaczenia nalezy postuglwac sla jednym z naStapujpcych rodzajPw koSztorysPw:

1) ofertowym,

2) zamlennym,

3) powykonpwczym.
2. Kosztorys ofertowy stanowl kalkulacja ceny oferty i jest prZygotowywany przez Wykpnawca pi?ed wykpnanlem robPt.
3. Kosztorys zamienny stanowl kalkulacja dia ustaienia zmlany ceny ustalonej w umowie I jest prZygotowywany przez wykonawca
po wykonanlu rObPt jako propozycja zmlari kpsztorysu ofertowego z uwagi na zmlany plerwotnle przewidzlanych llOSci jednostek
przedmiarowych.
4. Kosztorys powykonawczy stanowl kalkulapja dla ustaienia wynagrodzenia wykonawcy za wykonane roboty, w przypadku gdy nle
jest OpracoWany kosztorys ofertowy, I jest sporZpdZany przez wykOnawca pP wykonanlu robPt.

§7

1. Podstawy sporzpdzanla kosZtorysu ofertowego sfanowlp:
1) dokurnentacja prpjektowa, - "
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2) przedmiar rob6t,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budqwlanych,
4)' zatozenia wyjscibwe - przy przetargbwych trybach :u,d£elenia zamdwienia Tub dane wyjSciowe do kosztorysowania - przy
bezptzetargowych tlybaGb udzielenia zanidwienia,
5) ceny jedhostkowd, o ktdrych mpyva w § 4 ust. 2 -dia kalkulacjl uproszCzpnej,
6) jedhostkowe naWpdy rzeczOwe za\ivarte vtf kataldgach iub ustalone na pbdstawle ahailzy Indywidualhej ̂  dia kalkulacjl
SzczegPtowej,
7) cany jednostkowe czyrinlkPw ptodLikcjl (Cp, Cm, Csjbraz wskazniki kdsztdvv rnaterlalpw pomocniczych, koszt6\» podrednlch I

narzutu zySku - dia kalkulacjl szCzagdIpwej,
8) Pbowlpzujqce na podstawie odrpbnych przeplsPw zasady obllCzanIa podatku od tovvardw I usiug.

2. Podstawy sporzpdZanla kosztorysu zannlenheg|o stanowlp:
1) dokumentacja budowy - kslpga obmlaVu I dzlennik budowy,
2) kosztorys ofertowy w zakresle Can jedhostkowych lub jednostkowych nakladPw rzeCzowych oraz can cZynnlkPw produkcjl I
wskaznikpw.

3. Podstawy sporZpdzanIa kosztorysu powykonawczago stanowlp;
1) dokUmantaCja budowy, ktdra obajmuja dokumantacjp projaktowp, dzlannik budowy I kslpgp Pbmlarow, protokoly odblorPw
czpsclowych I kortcowych, oparaty geddezyjna, a w przypadku raallzacjl oblektpw matodp montaZu - takza dzlennik montazu,
2) protokdt danych wyjadowych do kosztorysowania,

3) cany jadnostkovva, o ktPrych rhowa w § 4 ust. 2, okra§lona zgodnia Z ustalenlarnl w protokoia danych wyjPclowych do
kosztorysowania - w matodzia uproszczonaj,
4) jednostkowa naklady rzaczowa, cany jadnostkowe czynnlkPw produkcjl, wSkaznlkl kosztOw rfiatarlalOw portiocnICzych,
kosztOw po§radnlCh I narzutu zysku Okraslona zgodnia z ustalanlami w protokOle danych wyjsClowych do kosztorysowania - w
matodzia szczagoloWaj,
5) obowlpzujace na podStawla odrpbnyCh przaplsOw zasady obllczania podatku od towardw I usIug.

§8
1. Cany jadnoStkowa StosOwane w kalkulacjl matoda uproszczonp ustala sip na podstawla:

1) kalkulacjl wlasnaj wykonawcy robot,
2) publlkowanych Informacjl o cahach jednostkowych,
3) dwustronnych nagocjacji.

2. O wyborze rodzaju can jednostkowych Stosowanych w kalkulacjl oraz podstaw Ich ustalanla dacyduja postanowlania ZatoZah lub
danych wyjsclowyCh do kosztorysowania.

§9
1. Jadnostkowe naklady rzaczowa roboclzny ujpta w katalogach lub obllczone na podstawla anallzy Indywidualhej okraaiaja llosci
roboczogodzin dotyczace wszystklph czynndscl, ktOra sa wymlanlona w szczegolowych opisach robot wyszczagOlnlonych pozycjl
kosztorysowych, oraz 5% razerwy na czynnoad pomocnlcza.
2. JednoStkPwa naklady rzeCzowa matar'laldw ujpte w katalogach lub obllczone na podstawla anallz Indywidualnych okraslaja HoSci
wyszczagOlnlonych rodzajOw rtiatarlatOw, wyrobOw lub prafabrykatOw niazbpdhych do wykOnSnla robOt objptyCh wySZczegOlnlonyml
pozyCjamI kosztorysOwyml, z uwzglpdhlenlam ubytkOw I odpadOw w transporcia I w procasia wbudowanla.
3. Jadnostkowe naklady rzaczowa pracy sprzptu I OrodkOw transportu tachnologlcznego ujpta w katalogach lub obllczone na
podstawla anallzy Indywidualnej okraOlajp lloOcI rtiaszynogodzln pracy wymlanlonych jadnostek spizptowych, nIazbpdnyCh do
wykonania robot objptych wyszczagOlnlonyml pozycjamI kosztorysowyml, z uwzglpdnlahlam przastojOw wynlkajpcych z procasu
tachnologlcznego.

§10

■ " 1. Godzlnowa stawka roboclzny koSztorysowej obajmuja wszystkia skladnlkl zailczana do wynagrPdzenla Oraz koszty pochodna
nallczana od wynagrodzaii, a w szczagOlnoOcI:

1) place zasadnlcza,

2) pramla ragulamlnovya,
3) place dOdatkowa (dodatkl staZowa, Inna dodatkl ragulamlhowa),
4) place uzupalnlajpca (wynagrodzania za uriopy I Inna platna nleobecnoOcI, zasllkl chorobowa, odprawy amarytalha, nagrody
jubllauszowa),
5) obllgatoryjna obclpZanla plac,
6) odplsy na zakladov\^ fundusz Owladczai^ socjalnych.

2. Cany jednostkowe matarlalOw przyjmuje sip IpcznlP z kosztami zakupu, baz podatku od towarPw I uSIug, z vvyjatklam przypadkpw,
. gdy wykonawCa lub objpta kosztorySam roboty sp zwolnlona z tego podatku.
3. Cana jednostkowa maszynogodzlny pracy jadnoStak sprzptowych lub ProdkPw transportu tachnologlcznego obajmuja:

1) kosztorysowa canp pracy jadnostkl sprzptowaj lub transportowej wraz z kosztami obslugl etato^ilvaj,
2) kosZty jadnorazowa, uwzglpdnlajaca koszty przawozu sprzptu lub srodkPw transportu Z bazy na budowp I z pPwrotem,
montaZ I demontaZ na mlajscu pracy albo przezbrojanla.

§11
1. Cany jednostkowa czynnlkPw produkcjl ustala sip na podstawie:

1) kalkulacjl wlasnaj wykonawcy robPt,
2) publlkowanych Infprmacjl o canach rynkowych czynnlkPw produkcjl,
3) dwustronnych uzgodnlar^.

2. O wyborze spOsobu I podstawy ustalanla can jednostkowych czynnlkPw produkcjl dacyduja postanowlania zalbzati lub danych
wyjSclowych do kosztorysowania.

W
3z4 /  y ^ U" ' - 04.10.2018,12:48



Legalis - Metody kosztorysowania, obiekty i roboty budowlane

§12

1. Wskazniki kosztbw materiaJbw pompcniczych.ustala si? na podstawie;

A) kataiogdw lub innych publikowanych informacjl,
2),.kalkulacjl wtesnaj wykonawcy rbb6t,
3)"dwustronnych uzgodnlert.

2. Wskazniki kosztbw pobrednich ustaia si? na podstawie;
1) kaikuiacji wtasnej wykonawcy rbbbt,
2) fJbbiikoWanych informacji,
3) dwustronnych uzgodniert.

3. Zysk w kosztorysie przyjmuje si? kwotowo iub obiicZa jakb iiqczyn wskaznika narzutu zysku i podstawy jego naliczania.
4. O sposbbie kaikuiacji kosztbw poSredhibh i zysku, Wysokbbci wskazhikbw oraz podstawi? naiiczania kOsztb'w pbbrednich i zysku
dbcydujg.pbstanowienia zatolert iub idanych wyjicibwych do kosztorysowania.

§13
1. KoSZtbrys obejmuje:

1) strbn? tytutow^,,
2) ogbin? charakterystyk? obiektu budowlanego iub rbbbt budowianych,
3) przedmiar lub bbttiiar robbt,
4) kaikuiacj? metodq uproszczon? lub metbd? szczegbtow?,
5) zatpczniki do kosztorysu:

. a) zatozenia wyjbcibwe do kosztorysowania iub protokbt danych wyjbciowych do kosztorySbwania,
b) w miar? pbtrzeby, anaiizy dotycz?ce indywiduainego ustaianiajednoStkbwych naktadbW rzeczbWych, kaikulbcje wtasne
wykonawcy robbt oraz preiiminarz kosztbw posrednich.

-2: Strbna tytutowa kosztorysu zawiera:
;  1) pkrebienie rodzaju kosztbrySu,

2) nazw? piZedmiotu kosztorysowania,
3) okreblenie iokaiizacji budowy,
4) nazw? i adres ZamaWiajpcego,
5) nazw? i adres jednostki opracoWujqcej kosztoryS, nazwiska z okrebieniem funkcji osbb, ktbre spOrzqdzHy kosztoiys, oraz ich
podpisy,
6) cen? kPsztoryspwq,

7). dat? bpracowania kbsztorysu,
.8). naZw? jednostki, ktbra wykonuje roboty iub oferuje icti wykonanie,
9) ewehtualnie kiauzui? 0 uzgodniehiu kosztorysu przez zamawiajqcego i wykonawc?.

3: Ogblna charaktSrystyka obiektu iub robbt zawiera krbtki opis techniczhy wraz z istotnymi paramfetrami, ktbre bkresiaj? wielkosb
, obiektu iub zakres robbt budowianych.
4. Przy sporzqdzaniu przedrriiaru iub obnriiaru robbt naiezy kierowab si? przyj?tymi zasadarini obiiczania iipsci robbt ppdanythi w
kataiogach, innych ustaionych przez Strony pubiikaCjach iub w specyfikacjach techhicznych wykonania i odbiOru robbt.
5. Kaidy jednostkowy naktad tzeczowy wystdpujqcy w kaikuiacji szczegbtbwej posiada swbj? idehtyfikacj? w postaci.pbdania
pbdstawy jego ustaienia.
6. Wszystkie ceny i kwoty pbdarie lub obiibzone w kosztorysie zaokrpgia si? do petnych groszy.
7. 0 ostatecznej formie i szczegbtoWym zakrbsie kosztorysu decyduje w odhiesieniu do kosztorysu pfertowego zamawiajqcy - w
zaioieniach wyjbciowych do kosztorysowania, a w wypadku pbzostatych rodzajbw kpsztbrysbw - zamawiaji^cy i wykbnawca w
. wyniku dwustrPhnych Uzgodniet^ - w prPtokoie dahych Wyjsciowych db kosztorysowania.

§ 14 Skutki kosztowe warunkbw wykonywania robbt odbiegajgcych od ptzeci?tnych uwzgl?dnia si? w kaikuiacji uprbSzczonej w
cenach jednostkowych, a w metodzie szczegbfoWej ̂  w naktadach rzeczowych, stawkach rbbocizny kOsztorysowej, kbsztaCh
posrednich iub zysku.

§ 15 Rozporzgdzenie wchpdzi w ±ycie po uptywie 60 dni od dnia ogloszenia.
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